
במדינה
 ובקבוקי שהחשיש טען הוא שמה.

 היו אחיו, בדירת שהתגלו האדולן,
 והוא נרקומן שהוא מפני שלו,
לחומר. .זקוק

 מעדותו התלהב אורן עוו־ך־הדין
 השופט ״כבוד :ואמר לוי משה של
 שתואר זה, שעד לראות יכול היה

הו נורמאלי, כלא התובעת על־ידי
מ נורמאלי יותר הוא שבעצם כיח

 עצמם את החושבים אחרים, רבים
 ״פנה למשל, והנה, לגמרי, שפויים

חקי קצין של אנשיו אל הסניגור
 שנוכחו גבאי, אורי ומודיעין, רות

 ל- הגעתם איו לי ״תגידו באולם,
 ושל לוי יעקב של דירתו מירפסת

י ?״ דבורה אשתו,
״ל :מייד השיב איש״המישטרה

 ועלינו טבריה, מכבאי מנוף קחנו
 לוי. יעקב של דירתו למרפסת עד

פני ופרצנו התריס את שברנו
מה.״

 איש־ את לחקור הסניגור המשיך
 פרצתם מה סמן ,-על :המישטרה

?״ צו־חיפוש לכם היה י לדירה
 איש״המיש- לענות מיהר ״כן,״

 על-ידי חתום צו לנו ״היה טרה.
השופט.״
ח צו היד, שבידך בטוח ״אתה

 מותר שלפיו שופט, על-ידי תום
 להודיע מבלי לדירה לפרוץ לכם

 ושב־ אנשי־המישטרה שאתם קודם
י״ צו־חיפוש ידכם

 ״היה ויתר: לא איש־המישטרה
בי אבל נכון, צו־חיפוש, בידנו
 שאנו טופס באותו הוספנו קשנו,
 לתפוס כדי לבית, לפרוץ נבקש

חם.״ על
 חוקר-המי- מיקצועי.״ ״סיכון

 חתם אכן השופט שיקר. לא שטרה
 אם אך לצו־החיפוש הבקשה על

 ה־ הבקשה את לא או השופט ראה
 על — לבית לפרוץ בלתי״חוקית

תשובה. איו כך משכנעים נימוקים

מישפט
המלוח בלי

 א־ד עציר שוחרר אב
 גב ישוחרר מגעצרו

למעשה. שותפו
 בדירת־ ד:ם״ ״על נתפסו השניים

 בבת־ים. פרצו שאליה מגורים,
 הדירר,, בתוך נתפס יחבס יצחק
 שחיכה היון, יצחק חברו, בעוד

 מרחק רק לברוח הצליח ,למטה,
הוא. גם שנתפס עד קצר

 ספטמבר. בראשית קרה דימיקרה
 שוחרר מעשר ימי עשרה אחרי
מלול, אברהם השופט על־ידי יחבס

בטבריה. ד׳, בשיכון הרביעית
כש מהמיטה הוצאו ודורה יעקב

 ריצפת על הושכבו בתחתונים, הם
מ פתחו השוטרים שלושת החדר.

 הדירה, של דלת־הכניסה את ייד
שוט שישה עוד פנימה פרצו ואז
שלופים. באקדחים ושוטרות, רים

 יעקב של אחיו ישן הסמוך בחדר
 מיזרע, מבית־החולים שברח משה,

נרקומן. בהיותו מאושפז היה שם
 פנים — לוי יעקב של במיטתו

האור גילו — למישטרה מוכרות
 חשיש, גרם 269 הבלתי־רצויים חים

 הנחשב אדולן, בקבוקי וחמישה
מסוכן. סם

 בבית-המ- לאז או נורמאלי
יעקב של סניגורו ביקש שפט

רה מיעוט
למיטה במנוף

 טען בטיטו, נחמן שהסניגור, אחרי
 צורך יותר ואין נסתיימה שהחקירה

יחבס. של במעצרו
 לחיון היה לא זה בשלב תנאי.

 עד במעצר, נותר והוא סניגור
 כתב־אישום השניים נגד שהוגש

כתב־ר,אי הגשת בעת פריצה. על
 לעצור הפרקליטות ביקשה שום

 בלבד. חיון את ההליכים תום עד
טע את שמע גלין יורם השופט

 זה בשלב שהחל בטיטו, של נותיו
 תקף הסניגור חיון. את גם לייצג

 וטען הפרקליטות של שיקוליה את
 חשוד כאשר חמורה, הפליה יש כי

משוח הדירה, בתוך שנתפס אחד,
 אינה והפרקליטות זמן־מה כבר רר

 חברו, בעוד מעצרו, את מבקשת
 במעצר יושב הבית, ליד שנתפס
לעו מבקשת והפרקליטות ממושך

 יכולה ״לא ההליכים. תום עד צרו
 השניים״, בין כזו הפליה להיות

 את גם לשחרר וביקש הסניגור טען
חיון.

 של מנימוקיו שוכנע גלין השופט
 את גם לשחרר והחליט הסניגור,

 העבירה,״ חומרת ״למרות חיון
 שתהיה יתכן ״לא השופט, אמר

 הית־ רק הוא השניים.״ בין הפליה
בשעות מביתו יצא לא תיון כי נה

ל אורן, אברהם הדין עורך לוי,
 לוי. משה אחיו, עדות את השמיע

 פולק, אסתר עורך־הדין התובעת,
ש בטענה, לכך התנגדה

מפנטאסיות. וסובל יציב אינו האיש
 לשמוע בכל־זאת, דרש, הסניגור

 אם לקבוע כך אחר ורק העד, את
הס השופט לא. או נורמאלי הוא
זו. להצעה כים

הא כל עצמו על לקה לוי משה

 היה לסניגור עוד שנשאר מה
 היה ״מה אחת: שאלה רק לשאול

 משה, ואחיו, לוי יעקב אם קורה
שוט ולא שמחבלים חושבים היו
אק עם לביתם הפורצים הם רים

ב יורים היו אם ז שלופים דחים
 אסון.״ קורה היה שוטרים,

 הוא היסס. לא איש־המישטרה
 חזהו את ניפח עמוק, נשם גוו, זקף

 מיקצועי סיכון ״זה :בגאווה ופלט
אדוני...״ בלבד,

 צו חשיגו השוטרים __מ.
 חתום פריצה

יעדר סט ?ל; ידי עז*
ן- 1*1■ !ז

החשודים. למיג•,ת
כש בוקר, לפנות 4 היתד השעה

 ),19( דודה ואשתו, )26' לוי יעקב
 המירפסת דלת .־מעגתם התעוררו
 הדלת אדרי מיטתם. על התנפצה

 שו־ שלושה הזוג בני במיטת נחתו
 שטי- שלופים אקדחים עם :זרים

שבקומה הדירה מירפסת דרך !סו
לוי ודורה יעקב

? לנזירפסת הגיעו איך

נה31א

רו קשה ־40 עו 34 של

ל חברותיה לעזרת לבוא החליטה
תה הן שגם לכך, ולדאוג צרה,
אופנתיות. יינה

מע היא ומקיימת: אומרת היא
 קטנות במידות קטנים. בגדים צבת

 כך ,40—34 ממידה קטנות, לנשים
 אינה וההזיה נופל. לא שהשרוול

 צורך אין לזרוע. מתחת מציצה
 להתאימה כדי חצאית, חצי לקצר

 צרות די המותניים למידותייך.
 אין מדי. ארוכים אינם והמיכנסיים

ול לתופרת נזקקים אין בעיות,
נוספות. הוצאות ואין תיקונים

לשני ואם נשואה )34( קרן אתי

לצ ידעתי לא אבל מקוריים. נות
לתפור.״ או לגזור ייר,

 בני־ את עזבה קהה, הימים באחד
ל כדי לפאריס, .ונסעה משפחתה

לאופנה. בבית־ספר למוד
 וחידושים, רעיונות עם חזרה אתי

 לפינוק האופנה. בבירת שגילתה
נכ השפעה יש הצרפתי.שבאופנה

 היא שבהם ובבגדים בדגמיה רת
מיי היא הבדיים את משתמשת.

ו מגרמניה י מצרפת משוויץ, באת
 אלד, — בדים סתם ולא מאיטליה.

ו־ רכים נשיים, מיוחדים׳ .בדים

ת1307 ת1יד0ג
ב החוזות מהנשים כות ף*

 נו, : מתלוננות תצוגות־אופנה ׳
 גובה ועם כזה גוף עם בוודאי,

 עליה נראה ■שהכל הפלא מד, — כזה
!יפה כל־כך
 תמיד מופיעות שבתצוגות נכון

 רגליים בעלות גבוהות, דוגמניות
 הן כולן לא אבל נגמרות, שאינן
 נורמלית אשה של הממוצע כאלה.

 אז סנטימטרים, 168 — 160 הוא
 *,ני שלא פשענו ומה חטאנו מה
וי אצילות יווניות אלות נו

 !,״. קרן, אתי מעצבת־האופנה
,160 לגובה המתנשאת ניאטורית

 היא ,15 בת בהם שהגדולה ילדים,
 ביותר, נשי גוף בעלת אבל נמוכה,

 הרצויים. במקומות ועגלגל חטוב
 אל ונחבאת מטיבעה בישנית היא

אופיי לא מאוד תכונה — הכלים
למעצבודאופנה. תני

 פעם לנסוע נהגה שנה לפני עד
ב רגליה לכתת לאיטליה, בחודש
 יפים בגדים מיני כל ולחפש כפרים

 בעבודות־יד. שנתפרו ומיוחדים
 הנסיעות שנטל אתי כשראתה .

הול הייבוא והוצאות עליה, כבד
לע החליטה היא ומתייקרות, כות
לי.רעיו־ היו ״תמיד בעצמה: צב

הניחהו יש בגדים. להשיג
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