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 לעציר; השוטרים אמרו
 -האשימו ואחר־בך
באיומים♦ אותו

 היימן חדווה את תפסה המישטרה
ו למקום־המיסתור הגיעה כשהיא
 חשיש. גרם 300 מתוכו הוציאה
 החשיש כי הצעירה סיפרה בחקירה

 אשר קטן, שלום שלה, לידיד שייך
 אותו מסר חודשים שלושה לפני

 לו שאשמור ביקש ״הוא לידיה.
הנערה. אמרה הסם,״ על

 לערוך החליטו המישטרה חוקרי
 שקטן מכיוון השניים, בין עימות

מעולם. דברים היו לא כי טען
 היו שבו לחדר, נכנסו השניים ן

ו המישטרה, של הקלטה מכשירי
 כל חזר בשיחה גם אך שוחחו.

 הקודמת, גירסתו על מהם אחד
 כל בהקלטה מצאה לא והמישטרה

מה קטן יצא כאשר לכן, תועלת. -

למתוקה. עדיין נשוי היה עת תה
 לבו־ נולדו הראשונה מאשתו

ה ומ״אשתו״ ילדים׳ שני שלום
 לוי מלכה בת. לו נולדה שניה

 ב־ מזונות תביעת להגיש ניסתה
 זה אולם המחוזי, בית־המישפט

 ודרש נישואיה בעובדת הכיר לא
 מבית-הדין פסק־דין להשיג ממנה

הרבני.
 תלונה מלכה הגישה 1980ב־ רק

 ובהודעתו סתח־תיקווה, במישטרת
 כי בךשלום אז טען במישטרה

הני לאקט ברצינות התייחס לא
 עוד נולדה המשותפת בתם שואין.

 בילדה מכיר ששון הטקס. לפני
תבי כיל ללא מזונות לה ומשלם

 רצתה מלכה אולם מישפטית, עה
ב שיינשאו והציעה לו, להינשא
פרטיים. נישואין

 אבי בן־שלום, של עורך-דינו
 אינו טקס-הינשואיו כי טען אורן,
 של בהילולה שנערך משום תקף,

 חינגות מתקיימות ״בביתה סמים.
 אורן, טען ואלכוהול,״ סמים של

 סמים... בביתה תפסה ״המישטרה
 ׳לפסק־ זקוקה שהיא אלא זאת ואין
 את לספק כדי מזונות של דין

סמים.״ לרכישת צרכיה
מעו ומלכה ששון פרזיטיות.

ה טען יחדיו, התגוררו לא לם
 התובעת את נשא הוא סניגור.

 כדי תוך בלתי־רציני, בטקס לאשה
הרא אשתו עם המשותפים חייו

ילדיהם. ׳ושני שונה
 מהמוסד קיצבה מקבלת ״מלכה
ו הסעד, ומלישכת לאומי לביטוח
 היא כי הודתה שהגישה בתצהיר
 לעיתים זאת עושה אך עובדת,

 ״התובעת אורן. המשיך רחוקות,״
 במישרד כפקידה לעת מעת עובדת

 למרות בפתח־תיקווה, עורכי־דין
 מביית־ זו עובדה להעלים שניסתה

המישפט.״
 מכיר בן־שלום של עורך־דינו

 ובלחץ מבית־המישפט, התובעת את
 כי הודתה היא הנגדית החקירה

 לעת כפקידה משמשת היא אכן
 שום אין כי אורן טען עוד חירום.
 היא תעבוד. לא שמלכה סיבה
 מישרה, חצי לפחות לעבוד יכולה
לגן. הולכית הילדה כאשר

ה טען זו,״ לאשר. לה ״מוטב
 אמיתי בעל לה ״שתתפוס פרקליט,

 סח״ לעודד לבית־המישפט לו ואל
זה.״ ממין טניות
ד ,זיהו הירח דאו

 אור7 קרה שהאונס מאחר
 הסגיגור ביקש הירח;

 יתקייס מיסדר־הזיהוי גם כי
דומים. בתגאים

 חיילת התלוננה ספטמבר בחודש
 נאנסה כי ברמת־הגולן צבאי במחנה
 המישטרה לילה. בשעת בחדרה
 ואת המחנה באי כל את חקרה

 לבסוף רמז. מצאה ולא בו המבקרים
ב ביקר המיקרה ביום כי גילתה
 מאור־עקיבא, עמר שימעון מחנה

 עמר בסיס. באותו משרתת שחברתו
כחשוד. נעצר

 האונס אחרי חודשים שלושה
 מיסדר־ לערוך החיילת נתבקשה

 זיהתה אומנם והיא תמונות, זיהוי
 בטי־ נחמן סניגורו, אבל עמר. את
 הוא כזה. במיסדר הסתפק לא טו,
 כי וביקש לחוקרי-המישטרה פנה

 וכי רגיל, מיסדר־זיהוי גם ייערך
 תנאים באותם ייערך זה מיסדר
 התוקף את הצעירה ראתה שבהם
לילה. באותו

 על היה לבטיטו שונה• תיאור
 זאת. ביקש כאשר להסתמך מה

 כפי האנס, של שתיאורו מכיוון
 ביום המתלוננת על־ידי שנמסר

 של מתיאורו שונה היה המיקרה,
 כי טענה גם המתלוננת החשוד.

 עמר ואילו במדים, לבוש היה האנס
 לבש ולא חייל היה לא מעולם
מדים.

 אם מאוד התלבטה המישטרה
ש כפי מיסדר־זיהוי לערוך אפשר
 ה- נערך ולבסוף הסניגור, מבקש
 במועדון־המישטרה, בלילה, מיסדר

)62 בעמוד (המשך

סמים מעשן
ומתוקה מלכה בין

 לנקרי השוטרים לו אמרו חדר,
 תהיה אל איתך? ״מה ומוצפי:

 תעשה תשתולל, בה, ■תיכנס עכבר,
 לך שיעשו תיתן אל כסח, לה

 חזר זו עצה בעקבות !״דאווין
 הנערה. על צועק והחל לחדר קטן

׳ו הסם בהחזקת הואשם אחר־כך
באיומים.
 גם הרי הוקלט, שהכל מאחר
ו נקלטו, השוטרים של עצותיהם

 עד למעצר קטן הובאה כאשר
הש כי נגדו ונטען ההליכים תום

 הסניגורית, הביאה באיומים, תמש
 מההקלטה הקטע את חנוך, כרמלה

 שמע ולך, דויד השופט, והתמליל.
להש לנאשם יעץ מי אוזניו במו

ולאיים. תולל

חיים דרכי
ו^סומווליס נשואי!

 מען בבינמיה הנאשם
 סני7 סומם בי להגגתו

המפוקפק. טקס־הגישדאין
 באתי ומסטול. שיכור הייתי ״אני

 וכנראה העין... לראש איתה יחד
 ל־ אותה ונשאתי קידושין עשינו
 לי הראתה מלכה למחרת אשה.

 היה ימי זוכר לא הכתובה... את
ש מה ידעתי לא והעדים. הרב

 תיאר אלה במילים איתי.״ נעשה
 במיש־ בהודעתו בךשליום, •ששון
 למלכה נישואיו טקס את טרה,
לוי.

ני בריבוי נאשם )32( בן־שלום
שואין.

 במיק־ סייד ששון, נשא 1973ב*
 לאשה, אלידומי מתוקה את צועו,

כשבאו- לוי, למלכה נישא 1975וב־
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 י• מת או חי ארלוזורוב • והעוקץ הדבש י• ישראל מדינת הורוסקופ

 י• איתנו? קשרי מחפשים הם האם • עב״ימים אסטרולוגית חידה
 תחזיות החודש, מלות • הלידה ברגע מתחיל הכל — ביוריתמוס

 הקבועים המדורים וכל ומזלות. מין
הקודמים. הגליונות את להשיג ניתן יהיה הספר בשבוע

לקצרנות קורסי□
וערם כוקר * אנגלית ו/או עברית

 30.5.82ב- חדש קורם !מובטחת ובהצלחה קצר זמן תוך
 03־441662 טל. ,22 וייצמן רח׳ (בר־קמא), גרג אולפן :ת״א

04-664922 טל. ,30 לוין שמריהו ״במעלה״, :חיפה
בתל־אביב. הנ״ל לכתובת פניה לפי — אחרים באיזוירים

ענעיו צילום למד

$

וכזרוקז־כזים לכזתרו־לי□ קורסים
 10ל- מוגבל בקבוצה התלמידים סספר

• תשמ״ג לשנה״ל ההרשמה •החלה
10.00־22.00 השעות פרטים-בין עוד

אובסקורה קמרה
 03 650677 טרפז! .23 מוביאליק אביב: חל

 02 233502 !1030 . 6 בצלאל '03 : שלי□13י
04 662773 טלפון .13 הוביאים וחי : חיפה

ת לו מ ע ת ה
ת בי רו אי

 פרסום!!! במחירי
 להתעמלות קורם

אירובית
 וינגייט בוגר כהדרכת

במכוני שהתמחה
כאהה״ב פונדה ליין

פרטים, לקבלת
לנעמי ,453374 טל׳

 טרמפ תן
לחייל
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