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בישראל הגדולה הוידאו ספרית
 קיים שלא בישראל חוקי וידאו סרט אין

״לידאוסרט״. בספריית
החברות. כל של קסטות 9000כ־ להשכרה

קולנוע. של אימפריה סרטי כל ★
ארצי. הד סרטי כל ★
 .>ו./\.ז. סרטי כל ★

החברות יתר סרטי וכל
:ללקוח חינם הנותנים מחשבים ברשותנו הזמן. עם צועדים אנו
בעבר. ראיתם אשר הסרטים כל של זכרון ★
בספריה ממושך עיכוב מכם המונעים ונוחות מהירות ★
ונוחיותכם, לרשותכם ספרנים 7 ★

ובתשלומים נוחים מחירים
 עקב בספריתנו סרטים נשארו שלא התנצלות במודעת נופיע לא אנו

. מתחרנו. שעשו כפי החגים

יקרה לא זה אצלנו
 חלק גם והמקיפים בספריתנו הרשומים המנויים 1500 את שאל

 אחרים. ואזורים ים בת ראשל״צ, ת״א, מאזורי
י . .• מחולון) להגיע כדאי בטח■ אביב מתל באים (אם
י האמין(לא.סיפורים). הקטלוג את וראה אלינו כנס

בוידאו עיסוקנו
 י מקצועיות וידאו מצלמות 3ב- המצלמים בארץ הראשונים אנו
לוידאו. מ״מ 8-16 סרטי מעבירים וכן
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אחה״צ 4 עד 12מ־ שבת כל

!!יכולתן־ כפי אכול
חדשים שקלים 12ב*

חינם! ״יי־ הילדים
 ארוחות יום כל

ת קיו ס ע
חדשים שקלים 5מ־ ההל

234760 טד. 163 יהודה בן

ביממה שעות 24 לשרותן*
3 ,י 8 3 8 3 8 .
בלבד אשראי כרטיסי לבעלי *ד
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בראש ג׳וקים
 בטלפון! ציתות וג׳וק

על״ידי למנוע אפשר
 בטלפון ציתותים למניעת מנשירים *
 מושתלים מיקרופונים לגילוי שירות .
מתנת מגלי .
אוטומטיות מזכירות *

בע"מ דוקטור רדיו
 ת־א, 18 עליכם עילום
_________186444 טלפון_________

ה ל ו ש
 בשיטה מלאכותיות ציפורניים
 באחריות תחזקות אמריקאי,

ריסים השתלת וכן

89 ג׳ורג׳ המלך ת״א,
טלפונים:
282969 
284919 
295318 

ציפורניים השתלת

 טרמפ תן
לחייל

במדינה
תולדות

לא עוד
זכאי של פסק־דין

 הסכים חלצל
 במבוגת־אמת לבדיקה

דובר־אמת ויצא
 חלצל, אמנון הד״ר של סניגוריו
 וגירעון עוזיאל יעקב עורכי־הדין

 כאשר להתראיין. עליו אסרו שרוייאר,
 מסר השבוע, השישי ביום שוחרר,

 על בה וחזר לעיתונות, הודעה חלצל
 לעזור כאזרודטוב, רצה, כי גירסתו

 רצח תעלומת את לפתור למישטרה
קדמי. הדס

 להעולם פנו חלצל של עורכי־הדין
 בכתבה שנפלה טעות לתקן כדי הזה

חלצל כי נכתב )8.1 הזה עליו(העולם

 כאשר להסתבך, יכול אדם כל לדעתו
 הוא אם גם המישטרה, בידי נחקר הוא

ב להתבלבל יכול ״אדם חף־מפשע.
 או מסויימים, פרטים לשכוח חקירה,

 שלו,״ הסובייקטיבית האמת את לומר
הסניגור. הסביר

 שרו־ עורך־הדין רווק. תותחן
 חלצל מישפחת את מכיר מחיפה, ייאר,
 כעורך־דינם שימש הוא שנים. מזה

 חוזה לחלצל וערך אזרחיים, לעניינים
 לחו״ל. נסע כאשר דירתו, להשכרת

 גם חלצל אליו פנה טיבעי באופן
 שרו־ המישטרה. על־ידי נעצר כאשר

 בהגנה להשתתף מעוזיאל ביקש ייאר
 העניינים כי ראה כאשר תלצל, על

מסתבכים.
 הזה להעולם מסרו עורכי־הדין

 הוא חלצל. על נוספים פרטים כמה
 למד בחיל־התותחנים, בצבא שירת

 על מעולם. נשוי היה ולא בטכניון,
ברצח דווקא התעניין מדוע השאלה

הערבות על חותם חלצל(מימין) משוחרר
- נפגע הוא

ולקוחו עוזיאל פרקליט
לפגוע רוצה אינו אבל -

הב הם במכונת־אמת. להיבדק סירב
 פעולה חלצל שיתף בתחילה כי הירו
 ואף הודעות כמה מסר המישטרה, עם

 במכונת־אמת. בדיקה לעבור הסכים
 דובר הוא כי הראו הבדיקה תוצאות

 התחילו שבו בשלב רק בכל. אמת
 חקירה אותו לחקור חוקרי־המישטרה

 יעצו מסר, שכבר ההודעות על נגדית
 פעולה. לשתף להפסיק סניגוריו לו

 כל חלצל הר״ר מסר לא הרגע מאותו
 בדי- לעבור סירב ואף נוספת, הודעה

קת־דם.
 הסבירו הזה העולם לשאלת
 לו ייעצו מדוע חלצל של עורכי־דינו

כי הסביר עוזיאל עורך־הדיו לשתוק.

 המיסתוריות הרציחות מכל קדמי הדס
 חלצל כי עוזיאל אמר במדינה, שהיו

 לשאלה תשובה במישטרה אומנם נתן
 ״עוד תוכנה. את למסור סירב אבל זו,

 אמר.- זכאי,״ של פסק־דיך לי אין
 כי חלצל של הסברו על חזר עוזיאל

 למישטרה לעזור טוב, כאזרח ניסה,
הרצח. את לפתור

 כי מעדיפים שהם אמרו עורכי־הדין
 זה, בשלב לעיתונות יתראיין לא חלצל
 בחקירת לפגוע עלול שהדבר מכיוון

 פוטנציאליים. חשודים של המישטרה
 העניין, מכל קשה נפגע חלצל ״אומנם

 בהמשך לפגוע רוצה אינו הוא אבל
הסניגורים. טענו החקירה,״

2524 הזה העולם


