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במדינה
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עזב בזרעונו״ן <וול* הדייר
 מישפט פעיקפות

 הדייר יצא הזמר שהגיש
 לתקן והתחייב מהדירה

הנזקים. ג? את
 עורד־ד>דין שהגיש1 התביעה

 סנג־ ורג'׳ג נגד שפצירר מאיר
 השיגה )2365 הזר! (העולם גיסו־

 שבבית־ למרות מטרתה. את
הס הדיון׳ הסתיים לא המישפט

 הדירה את לעזוב סננגיפר כים
בור מייק על-ידי לד שהושכרה

 ש- הנזקים כל את ולתקן שטיין
לה. נגרמו

 ביתו את שהשכיר בורשטיין,
ב לסננגיפר ברמת־השרון היסה
 ית- אשר סטודנט הוא כי חשבו
 בו וישתמש לבדו בבית גורד

 לגלות הופתע ללמוד׳ כדי רק
 עובדי של רב מיספר בדירה

 בבעלת שהיא לוטוס, המיסעדה
 חשד בורשטיין סננגיפר. של תו.
 למעשה נשכרה שלו הווילה כי
 ה־ עובדי כל את בה כןלש דיכ

מיסעדה.
 רא- כאשר להשכרה. פנוי

בורש של .אשתו עידית, ׳תה
 פנתה היא הבית, מצב את טיין׳
 כדי שפצירר לעורך־הדין מייד
 עו- מביתה. העובדים את לסלק

 מישפטי תרגיל עשה רך־הדין
מקו בדיון התביעה את והגיש

 הוא הדיון. את להקדים כדי צר
לש חילופית, תביעה הגיש גם

מ ולסלק החוזה כוונת על פיר
הזרים. העובדים כל את הבית

 הסתבכות על ויתר סננגיפר
 לפנות והחליט ארוכה מישפטית

 האזרחיות השנה בסוף הבית את
 חודש עבור לשלם התחייב הוא
ה כל את ולתקן נוסף אחד

ב שהותו בעת שגיזקו דברים
 חור אהילים, יתקן הוא דירה•
שול על הפוליטודה ואת בוילון
פנוי. שוב הבית המהגוני. חנות

ת13י0נ שיזו׳
 םמישמרח להתייצב

 ביומיים פעם
 חורשים שבעה במשך

ספיר. תנאי אינו
 אלברט יצא אחד יפה קיץ ערב
 וחברות חברים במה עם רפיזדה
 הם בהרצליה. בשפת־הים לטייל
עלי התנפלו באשר סיגריה עישנו

 ורצו מוסווים שוטרים שני הם
השוט הסיגריה. בדל את לתפוס

עיש וחבריו רפיזדה כי חשדו רים
חשיש. נו

 לגעת השוטרים הספיקו בטרם
 המעשנים אותה השלים־ בסיגריה

השוט בין קטטה והתפתחה לים,
נע התערה בסיום .והצעירים. רים
 ממעצרו שוחרד הוא רפיזדה. צר

 במיש־ שיתייצב בתנאי בערובה,
מכי ביומיים. פעם הרצליה טרת

 שיבשו בכפר־סבא, גר שהוא וון
 או- את אלה תכופות התייצבויות

 הפישפט. נדחה בינתיים רח־חייו.
 רפיזדה חדשים. ארבעה עברו מאז
ו מקרין דרור לעורך־הדין פנה

 דד תנאי את לשנות ממנו ביקש
התייצבות.

תנ לשינד בקשה הגיש מקרין
 שיפט־השלום אך ההתייצבות, אי

לבק מקום מצא לא זיו .ראובן
אי שחלף זמן כי קבע הוא שתו.

 דחה ולכן חדשה, נסיבה מהווה נו
 לבית־המיש* עירער מקרין אותה.

 תנאי שונו אמנם ושם המחוזי פט
 תאג״יתיא יוסף השופט הערבות.

 ראה שלא שופט־השלום על תמה
נסי שינוי הארוך הזמן במשך

 אין המחוזי השופט לדעת בות.
 כאלה תכופות התייצבויות למשוך

 ההתייצ־ זשנינג חודשים פני על
 בשבוע אחת לפעם שונו בויות
בלבד.
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