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שפירא מוניה עד
פיצוץ המלות, ירידת אחרי

 12ל־ ונידון גיסו, את לרצוח נסיח
שנות־מאסר.

 הובא הראשון גור־הדין אחרי יעז
 של ההרכב אותו לפני שנית רדעי

 האשימה חן דבורה והתובעת שופטים,
 מיט־ הנחת של סעיפים בשיבעה אותו

עני״פיצוץ.
הנ של בזכויותיו לפגוע שלא כדי
 לפטר שלא בית־המשיפט החליט אשם,

 עד־ את ולשמוע הסניגורים את מיד
 עורכי- של בנוכחותם הראשון התביעה

 מוניה איש־העסקים היה הער הדין.
 הוא היה כתב־האישום פי על שפירא.

רדעי. של הפיצוצים קורבן
 לפיצוצים הרקע כי העיד שפירא
 היה שלו ובמועדון־הספורט במכוניתו

 בשם ברוקר עם שעשה עיסקת־מניות
המ את שמכר אחרי מיד שטרוזמן. יוסי
 דראסטית ירידה חלה לשטרוזמן, ניות

שפי פיצוי־כספי. דרש והקונה בשוויין,
 החלה ואז דרישת־הפיצוי, את דחה רא

גיר רדעי, של גיסו סידרת־הפיצוצים.
 סיפר כעד־מדינה נגדו המעיד דויד, עון

ש נגד פעולות־עונשין היו שהפיצוצים
עיסקת־מניות. אותה בגלל פירא,

 עליו שהוטל החמור העונש למרות
 במצב־רוח רדעי נראה לכן, קודם יום

 השלם צלם עם התלוצץ הוא מרומם.
 עונש־ עליו. ששמרו והשוטרים הזה

לש מסוגל היה לא שנה ו 2 של מאסר
רוחו. את בור

לבית־המישפט מובא כהן(משמאל) יזהר רוקח־חשוד
תשרה יש אם —

ספסל־הנאשמים על רדעי נאשם־בפיצוץ
אזשר ח־זך שנזח־םאסר. 12 אחרי
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 להחליף מאוד קל
 .,מכבי״ של תרופות

בשחה־כסף.
■ אלון אילנה

 שחבורת־רמ־ הראשונה הפעם זו אין
 כסף להוציא מאור קל כי גילתה אים

 מה כל מכבי. מקופת־החולים במירמה
 לרשום המוכן תמים, רופא הוא שדרוש

 לחולים יקרות תרופות של מירשמים
 להחליף מוכן שיהיה ורוקח, מדומים,

 או מזומן בכסף היקרות התרופות את
כסף. בשווה

השבוע עצר זיו־אב ארי השופט

 עבירה ביצעו כי בחשד אנשים שלושה
 שמאי יונה כי חושדת המישטרה כזאת.

 פינקסים כמה ברשותה החזיקה )50(
 מכבי. קופת־חולים לחברי שאבדו

 להשיג כדי השתמשה אלה בפינקסים
 לתרופות מירשמים שונים מרופאים

 ופרקים. לב למחלות לאסטמה, יקרות
 על־פי שמאי, מסרה המירשמים את

 ויזהר )38(גן־חן לינדה לרוקחים החשד,
מקו גבו הרוקחים מרמת־גן. )33(כהן
 המלאה התמורה את מכבי חולים פת

 תמורתם את ונתנו התרופות, עבור
 שנמכרו קוסמטיקה, בתכשירי או בכסף

 בתל־ בתחנה־המרכזית בבזאר אחר־כך
אביב.

 שערכו הנמרצת החקירה למרות
רובינ מנחם עורכי־הרין הסניגורים

 שיש השופט החליט שוהם, ויוסף שטיין
שמו למשך השלושה את לעצור מקום

 שמאי היתה לרעתו כי וקבע ימים, נה
בפרשה. ומובילה החיה הרוח

 מרופאי עשרה נחקרו כי התברר
 המיש־ נעצר. לא מהם איש אבל הקופה,

 בכיר עובד עצרה כי הכחישה אף טרה
בקופת־חולים.
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טה ס מי טי פ או
 צריך דא ..הצדק

 אמר מתווכים״.
 .את ופיטר הנאשם
סניגוריו

בית■ נשיאת אבנור, חנה השופטת

 * לנפ־ ייעצה בתל־אביב, המחוזי המשפט
כסניגור. שייעזר רדעי תלי

 5 לו, אמרה ומסובך,' קשה מישפם ״זה
 .ך לועו כדי מיקצועית מיומנות ״וצריך
£ עלירי
 ״ לא ״הצדק השתכנע. לא רדעי אבל

 £ לבית־המישפס, אמר מתווכים,״ צריך
 פון־וייזל ח סניגוריו, את פיטר כאשר

הוכמן. ועובדיה
הח ררחשחוה קטן־הקומה הנאשם

שהור אחרי הסניגורים את לפטר ליט
של בעבירה ההרכב אותו על־ידי שע
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