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 !03 658677 טלפון .23 ביחליכז רס חביב: תל
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הסתבך הנכבד השווופט

 :הבא הסיפור יעיד כך• על בפח... נופלים שופטים גם לפעמים
 ובשלווה. בשקט חייהם את חיו ואשתו בדוי) (שם גבעוני א. מר

 היא היתד■ ומשפט, חוק סיפרי בין זמנו מרבית את בילה שהוא בשעה
למופת. בית כעקרת חובותיה את ממלאת
 לגור נכנסו הסמוכה בדירה צפוי: בלתי מכיוון הופיע בחייהם ־שינוי
 ומושכת נאה בוטיק בעלת והיא מצליח יבואן הוא חדשים, שכנים
 פעילים היו החדשים השכנים של החברה חיי שנותיה. ארבעים למרות

ואשתו. השופט את גם להזמין שכחו לא בביתם, מסיבה וכשערכו ׳תוססים
 לשמוע כדי ההזדמנות את ניצל והשופט בהתלהבות להזמנה נענו זם

אותם... לשפוט לנסות בלי — לאחרים ולהקשיב רכילות מעט
 אחד סיפור המיטות. מחדרי פיקנטיים סיפורים שם קלטה הרגישה !!וזנו
 הגיעה לא אם עצמו, לבין בינו הרהר והוא במיוחד בעיניו חן וצא

שכזאת... מחוויה ליהנות לעצמם ירשו הם שגם ;שעה
 את להפתיע החליט רגע ובאותו בעיניו ניצת שובבות של זיון

שתרגיש. בלי בחשאי, הביתה אותו הביא הוא למחרת. כבר !שת־חיקו
 למיטה להיכנס אותה והזמין בעצמו המיטה את הציע ערב :אותו
המיטה. כקרח. קרה היתה היא אבוי... אך ומשועשעת. חגיגית :נימה
 חדש חימום שסדין זה איך גבול: היה לא השופט של לזעמו

! ? כתיקנו פועל זינו
 קצת לחקור טרח אילו :האשם הוא השופט דוקא שינוי, לשם זפעם,

 שמדובר מגלה היה אחריות״ ״חסר חימום סדין אותו של מוצאו ת1
 שמציפים הזולים החימום סדיני מסוג ירודה, מאיכות חימום :סדין

החורף. בוא עם השוק ת1
 וקונה בטוח על הולך כזאת, זולה בהרפתקה להסתבך רוצה שאינו זי

זק״ש. חימום סדין מוניטין. ובעל מוכר חימום זדין
 יתרונותיו בזכות 81 הנבחר המוצר בתואר זכה זק״ש חימום זדין

::בלעדיים
 קשירה בהתקני מצוייד * הכפול הבטחון בשיטת מיוצר *

 לכבטו שניתן היחידי * בשימוש ובטחון חיים אורך זמבטיחים
 ללילח אג׳ 25 רק — חשמל צריכת * כביסה :מכונת

שנים. 3ל״ אחריות
 המסקנות את הסיק הוא - האומלל השופט אל לרגע נחזור ם1

 :וחכמה קצרה הערה בפנקסו ורשם הביש !מקרה
בשק. חתול קונים !יו

03־746480 ,777075 טל.

חזרה אמיר שלומית הדוגמניתבמדינה
טירה מייוש

ה1ק על אות של צ
 געצר מתבגת־המחשבים

 דשוהרר בשס, מעות בגל?
ס;?אי־שקר. ש:בדק אחרי
 מהמעצר, שהשתחררתי ״אחרי

 מישהו שחיפשו לי התברר פיתאום
 שלי אלא לשלי, דומה שם עם

קור שחיפשו ולזה ברקו קוראים
 ב־ לדעת כשביקשתי זרקו. אים

ל הסיבה זו באמת אם מישטרה
 שאולי.״ לי אמרו מעצרי,
 המטפל גרוש ),37( ברקו ריקו

כ עובד ,9ו־ 7 בני ילדיו, בשני
נע הוא במישרד־הרישוי. מתכנת

יו כעבור בדצמבר. בשמונה צר
 חשוד שהוא בעיתון פורסם מיים
 זייפנים רשת לראש שהעביר בכך

 כדי מכוניות, של זיהוי לוחיות
 על אותן להתקין יהיה שאפשר
 את להסוות כדי גנובות מכוניות

זהותן.
 עשה הוא המישטרה, לדיברי

 שהגיע המידע ניצול תוך זאת
ה כעובד תפקידו בתוקף אליו

מישרד־הרישוי. של מחשב
 והיחס המוזר מעצרו עד
 כרקו: סיפר במישטרה אלי

ל מביתי אותי לקחו השוטרים
ה של חושב אני הצפונית, נפה

לחקור. והתחילו מדור,
 עוזר איזה נכנס אותך:״ ״אזיין

 ״עשיתי לי: ואמר מפקח־מישנה,
 עליך יודע אני עליך. דוקטורט

בתום־ היה שעשית מה אולי הכול.

סרקו עצור
בשם טעות

 תמורת אינפורמציה נתת — לב
 כדאי תודה, למכונית. רדיו־טייפ

 רוצים אנחנו קטן, בורג אתה לך.
אותך.״ לא אותו,

 חל־ יהושע אותי, שחקר השוטר
 אותך! אזיין ״אני לי: אמר פון,
 שבחיים תיקים עליך אלביש אני
 אותך אעשה אני עליהם. חלמת לא

עבריין.״
 אמר גטנין איציק אחר, חוקר

 לא בטח אתה שקרן. ״אתה לי:
 מספיק שלך..לא הילדים את אוהב

 גם עכשיו אמא, בלי שנשארו לך
 תשכב אתה להם. יהיה לא אבא

 ל־ נעביר ואותם באבו־כביר
ויצ״ו.״

 חוקר לחדר נכנס הזמן כל
 הסוף זה ״זהו, :לי ואמר ג׳ינג׳י
שלך.״ הסוף זה שלך,

 במקום שעות־מעצר, 48 אחרי
ל אותי להביא או אותי לשחרר
 המעצר, את להאריך כדי שופט,
מ אז, רק לפוליגרף. אותי הביאן

השוט השתכנעו שלי, התשובות
חף־מפשע. שאני רים

 גם ראיתי נקי, כשיצאתי רק
מא במה כתוב היה שבו עיתון

אותי. שימים
שמאשי במה בלתי־אפשרי זה
 בשום עוסק לא אני אותי. מים

 כלי־רכב. של בלוחיות־זיהוי צורה
 לא הרישוי במישרד איש למעשה,

 רכב על אינפורמציה לספק יכול
להח אפשר ושעדיין שנפגע הרוס

 רק למעשה, לכביש. אותו זיר
 על לדעת יכולות חברות־הביטוח

הזה. הרכב את שמוכרות והן כך,

51


