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כרעם חיים סאדאת רצח לאחר
 פתר, דני כחן, ח עם ראיונות שי״ח לקח

 קלר אדם :ראיין קמינר. ראוכן
גילן מקסים קדוש בלתי אגואיזם

דיין אריה פרופיל מילוא, רוני ח״כ
דר אוריאל כלכלי יומן

יחם דן חינוך
לוטן יעל בעציץ הפרח

ברעם חיים לאון
קידרון פרץ סאטירי מדור
 מפלגת של לפוליטיקה כעיקרו יוקדש הבא הגליון

רלכנטי. עדיין יחיה שהנושא הנחה מתוף העכודה,
 לנו עזור החפצה. חרם על להתנכר מנסים אנו
לעיתון! מינוי על חתימה ע״י

גלימות 12ל־ מינוי עבור מקלים 60 מצ״ב □

חברי בקרב לחפצח גלימות_________לי שילחו אנא □

 להתעניין העשויים חברים של כתובות רשימת מצ״ב □
בעיתון.

91043 מיקוד ירושלים ,4461 ד.4ו לבמרחב, הפניות כל

עמיחי איתן
מזיקים הדברת

 (ג׳וקים), תיקנים לחדברת מומחים
 ובגדים. ספרים חרקי עץ, תולעי

ורכושז• בריאותן על בשמירת
*' 1*3■ 2272 ת.ד. ,18 מודיעין רה־ רמת-גן, * ״ג׳
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 ל״תפרני□״ הזדמנות
לקרוא האוהבים

מיוחדת במכירה גלאי יגאל של ספריו
 /,גשום היה 1969 ״סתיו

ם /,״התרבעות ביד״ ״מי
 שלח כלבד. שקל 33 ספר כל של מיוחד מחיר

 הספר־ים את ותקבל ת״א 6420 לת.ד. המחאה
לכיתך. ישירות

במדינה
עמים

■סמוי •יצוא
 המונית נהג מכר חאם

השישי הצי לאיש חשיש
 בין הפעולה שיתוף כי מסתבר

ב התרחב וארצות־הברית ישראל
 בסמים. למילחמה גם אלד, ימים

האמריק הצי חיילי ירדו כאשר
ב חופשה לבלות כדי לחוף אים

 ה־ אנשי על־ידי לוו הם נעימים,
רגי לחיילים שהתחזו אף־בי-איי,

 מישטרת־ישר־ עם ובשיתוף לים,
ש סוחרי־סמים לגלות ניסו אל

האמריקני. הטרף על יעוטו
 כזה. סוכן היה אקוורט ג׳יימס

 ואחרי באשדוד מאונייתו ירד הוא
 בנהג פגש אחדים היכרות סיבובי
 הם לדבריו, ידידיה. זאב המונית

 ימים, כמה במשך קשר על שמרו
המו מנהג הסוכן קנה שבמהלכם

תמו ושילם חשיש, גרם 18.4 נית
דולר. 135 רתו

מו בעל־תחנת ,48ה־ בן ידידיה
 המתגורר פלילי׳ עבר ללא ניות

 נעצר, הוא בכל. כפר באשדוד,
 במיסדר־זיהוי אותו זיהה ואקוורט

 יחדיו נסעו כיצד סיפר ואף כשר,
 אחד ליד הדרומית• העיר בסימטות

 המונית, את ידידיה עצר הבתים
 את איתו הביא חזר וכאשר ירד,

החשיש.
 בבאר־ המחוזי בבית־המישפט

 כתב־אי־ ידידיה נגד הוגש שבע,
 התביעה בסמים. סחר על שום

 תום עד ייעצר הנהג כי ביקשה
בעבי מקובל דבר זהו ההליכים•

הנח על־פי בסמים, סחר של רות
סני אך ביודהמישפם־העליון. יות

 נחמן עורך־הדין ידידיה, של גורו
 אלה. הנחיות נגד נלחם בטיטו,

משכנ אישיים נימוקים היו בפיו
 על סיפר הוא לקוחו. עבור עים

 ועל גילו על ידידיה של הנקי עברו
 שנה שלושים כבר עובד שהוא כך

 יצחק השופט ואומנם כנהג־מונית.
 ״גם כי ציין הוא השתכנע. שבתאי

 יש פלילי, מעשה ידו על נעשה אם
 חד־פעמית״ מעידה משום בזה
בערבות. שיחרורו על ציווה ולכן

מישפט
ל ס פ ל ה של ה ו צ הפרי

 גילה ם באש ה
גרירה. מישפטית תושיח

 גבר ישב עורכי־הדין ספסל על
 מהודרת חליפה לבוש קומה, גבה

 אלגנטי. בונד ג׳יימס תיק ובידו
 כי שחשב אבן־ארי, אריה השופט

הת שלפניו, בתיק הסניגור הוא
הת ואז הנאשם, את מחפש חיל
 רפאל המהודר, הגבר כי לו ברר
 הנאשם, עצמו הוא ,32ה־ בן שרף

 התובעת עצמו• את לייצג שבחר
 כתב- נגדו הגישה שיבר רחל

 בכתב ופריצה. גניבה על אישום
 פרץ 1980 שבאוגוסט נטען האישום

 מלון של המזכרות לחנות שרף
 משם וגנב בנתניה, החוף־הירוק

ואבני־אילת. תכשיטי־כסף
לגמ שרף אל הגיעה המישטרה

 עבריין חקרה היא במיקרה. רי
 של למחסנו אותה שהוביל אחר
 גנוב, רכוש למצוא במטרה שרף

 אך לדבריו. שם החביא שהוא
 תב־ התגלו מקיף חיפוש באותו

ש אבני־אילת וצרור שיטי־כסף
 מישטרת לאנשי מוכרים נראו

ש התוויות את בדקו הם נתניה.
 מהתכשיטים חלק על עדיין נותרו

 המלון של התכשיטים ובעל־חנות
עליהם• כתב-ידו את זיהה

 כי בבית״המישפט טען שרף
של צבע מישפחה, בעל אדם הוא
 לעת ופסל צייר וגם מצליח, טים

 החפצים את קנה לדבריו מצוא.
ב שביקר מסוכן־תכשיטים האלה
 שהוא טען שרף לו. והציעם חנותו

ב ציורים תערוכת לערוך מתעתד
התכ את לקנות ושהחליט צרפת,
בצרפת. לקרוביו כמתנות שיטים

 צרור את ־ז*הכתם מי של
 מכיוון לדבריו, קנה, ד,אילת אבני
 ה־ בעבודותיו בהם משתמש שהוא

 ל־ הביא הוכחה ולשם אמנותיות,
 מימדים, גדול ציור בית״המישפט

המנ באבני־אילת, משובץ כולו
שיבעת־הקנים. מנורת את ציח

 העדים דוכן על עלה כאשר
 באמתחתו היד, בעל־התכשיטים,

 מזהיר. מישפטי תרגיל שרף של
 תכשיטים כמה העד לפני הניח הוא
לז ממנו וביקש מחיר, תוויות עם

 בכתב אחת ביניהן יש אם הות
 אף כי הסביר המופתע העד ידו.

 שאלו אז ידו. בכתב אינה תווית
 לפי דרמאטית בתנועה הנאשם

 אינך ״האם הוליווד: סירטי מיטב
התכ את קניתי אני אותי? זוכר
 קצר!״ זמן לפני ממך הזה שיט
קנה אומנם שרף כי הסכים העד

 עמד אבל בחנותו, התכשיט את
מהתכשי אחד אף כי דעתו על

 מסומן אינו בפניו שהוצגו טים
 את שרף הוציא אז רק בכתב־ידו.

התכ קניית בעת שקיבל הקבלה
ה הפתק מודבק היה ועליה שיט

 על־ מייד זוהה זה פתק מקורי.
בכתב-ידו. ככתוב התכשיטן ידי

 נפל לא המרתק התרגיל למרות
ו הנאשם, לו שטמן בפח המוכר
 ידו. כתב את ספקות ללא זיהה.

ה הצגת את סיימו הצדדים שני
 הדיון את דחה והשופט ראיות,

הדין. להכרעת

ה ט״ ת80 נ דז פ ג^מין ו
לחוזי• בכית־חולים אח
יחסים בקיום גאשס נפש

חולה עם
 שלושים, כבת תיירת האשה,

 העידה הטוב, גוף ובעלת נאה נאה
 את לעזוב עמדה היא אתר. על

ל רצתה והתביעה־הכללית ישראל
 עדותה. על־פי כתב־אישום הגיש

 לפירסום) נאסר (השם המתלוננת
ל באה כי לבית־המישפט סיפרה
 ב־ נתקפה כאשר לישראל, ביקור

 הפעם זו היתד, לא מחלת־נפש.
 והיא לה, קרה שהדבר הראשונה

תוק התורשתית המחלה כי ידעה
לפעם. מפעם אותה פת

 בבית־החו־ אותה אישפז רופאה
 האחים אחד בבת־ים. אברבנאל לים

 היה בה טיפלו אשר המעשיים
 מכפר 25 בן צעיר כבהא, נאשט

 לאיש־ הראשונים בימים ברטעה•
 אך מאוד, גרוע מצבה היה פוזה
 אוגוסט ובסוף במהרה, השתפר הוא

 כבהא את ערב כל ביקרה 1980
מין. יחסי אתו וקיימה בחדרו,

 שה־ נראה ז׳ רמה כמי אינוס
 והיא אשמה, ברגשי נתקפה אשר,
בבית־ לאחות מעשיה העל סיפר

 במהלך התיידדה איתה החולים,
 למיש־ הדבר נודע כך אישפוזה.

 הוגש האח נגד וכתב־אישום טרה,
חן• דבורה התובעת על־ידי
הס האשה כי ברור שהיה כיוון

 מרצונה באה ואף למגע, כימה
 כבהא הואשם הצעיר, של לחדרו

 המתייחם מייוחד בסעיף־אישום
 שמח־ מכיוון חולות־נפש. לבעילת

 אפשרות את מהן שוללת בעצם לתן
 חולות- נחשבות וההסכמה, הבחירה

 סעיף־ לכן המרומות. תמיד נפש
במירמה. אינוס הוא האישום
 יחסי קיים כי הכחיש לא כבהא

 היה כי סיפר אך האשה, עם מין
 והיא ההתקף, חלף בה בתקופה זה

 ולכן נפשית, מבחינה בריאה היתה
הסכמה. הסכמתה

 הפסיכולוג את הביאה התביעה
מח־ כי וטענה ויצ׳וצ׳ר, אלכסנדר

 חולפת אינה האשה של לת־הנפש
הסימפטו אחד וכי כזו, במהירות

 המעצורים החלשת הוא שלה מים
 של לשאלתו אבל בחולה. המיניים

 הרופא ענה שאקר, אחמד הסניגור,
 מופרזת נטייה של כזה סימפטום כי

ש בנשים גם להימצא יכול למין
 המסויי- במחלת־הנפש חולות אינן
מת.

ת גניבוזז ר ש ד ש ה
 ממעצר שוחרר הגאשם

 וגתפס בדים, גגיבת על
 שזעה חצי מעש־ כאותו

אחר־כך
 ואמיר מירח משה לסניגורים

 לקו־ עם רבה עבודה היתד, גורן
 נעצר חודש לפני כהן. ז׳אק חם

 מ־ בד גליל גנב כי בחשד כהן
 הסניגורים בלוד. איזור־התעשיה

אפ השופט את שיכנעו החרוצים
 להחזיקו טעם אין כי שלו ריים

בערבות. שוחרר והוא במעצר,
 מאז השעה מחצית עברה לא
 נעצר כאשר מבית־המישפס, צאתו

 בד גליל גנב כי בחשד שנית כהן
 כאשר עצמו. איזור מאותו נוסף

 לשם נשלח כי כהן טען נחקר,
לגנוב. כדי שונים אנשים על־ידי

 שופט לפני הפעם הובא כאשר
 הסניגורים טענו מעצר, להארכת

 להסתכלות, כהן את לשלוח יש כי
 ביותר. מוזרה שהתנהגותו מכיוון

 הוא כי ונמצא לבדיקה, נשלח הוא
 אבל פסיכופטית, אישיות בעל אכן

לדין. לעמוד מסוגל
 כהן נגד הגישה הפרקליטות

ה הגניבות שתי על כתב־אישום
 עד מעצרו את וביקשה סמוכות,

 גורן עורך־הדין ההליכים. תום
 ב־ הנאשם את לעצור שלא ביקש

)54 בעמוד (המשך

כתל־אכים השישי הצי מלחי
התזזתון בעולם איסטראטגי שיתוף־פעולה
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