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צבי בחר כיצד
בסניגור? וזלף

₪ אלון אילנה-----------------
 יכול זה כישראל קטנה כל־כך במדינה רק

לקרות.
לש קצין־המישטרה וולף, צבי הגיע כיצד

 אל לשעבר, בלס דויד של נושא־כלים עבר,
אותו? המייצג שיינמן, דני עורר־הדין

ח1ללק נאמנות

שמ מי של במוחו העולה אחת, אפשרות
 כי העובדה להיות יכולה השחקנים, את כיר

 אצל כעורר־דין שלו ההתמחות את עשה וולף
 יוסי של אשתו ביילין, הלנה עורכת־הדין

 בפרקליטות תובעת היתה כאשר ביילין,.
מהפרק מאז פרשה ביילין הלנה מחוז־המרכז.

 עורכי־ה־ במישרד כיום עובדת והיא ליטות,
שיינמן. ודן ליבאי דויד דין

 הסיבה היתה זו לא כי שמסתבר אלא
בי דווקא מקורה הסיבה וולף. של לבחירתו

ושיינמן. וולף בין קודמת ריבות
כקצין- לתהילה, וולף את שהקפיץ התיק

הלירי הבולדוזר
 עיריית־הדצ־ ראש לנדאו, אלי של מו 44♦

 — בעבד רבים לדברים נקשר ליה, 1*
 כהפגנה ראשי כביש לסגירת שיח, לאריאל

 עצמו, שיה כמו שוטרת. ולתקיפת פוליטית
 חשד טרם היום עד אבל בבולדוזר. נחשב הוא

 מסתתר הקשוחה לתדמית מתחת כי איש בו
 אהבח שירי הכותב עדידנפש, לירי משודר

ואדץ־ישראל.
 לתוכנית־ השבוע שהוקלט הראשון, בשירו

 כאדם ראש־העיר מתגלה זה, זהו הילדים
 והזימרה הימן, נחום של הוא הלחן ושקיעות. פרדסים אוהב־ים, רגיש,

לעירייה. הקשורה מהרצליה, צעירים להקת •טל היא

כורע העתיקה נעיר מצוק גב על
ניד

ן על נרקיס כמי הביצה מלך די
בלי״השיט במו

 כורכר טיפות ריבוא כמו הכוכבים
 אהבתך יופייך מקור הפרדסים

 סוף כמו המים בראי הבית ראשית
קיץ של

 שמיים בקצה העטלף במערת כוכב
 יופייך נשקף בפרדטים

מתוך כאגדה מציק גב על נופך
המים

 חוזה חלומך ערש באופק בבואתה
הבית

 אהבתך דמותה מגבול ואדמתה
פועם. ליבך מוכר אבל שונה נמל

בסוף השיש בסוף הבית ראשית
הקיץ.

כמו
אגדה

בחום המתעלף האדמה תום על
הקיץ

 אגדה במו חלום כמו
 כמו האינסופי התכול אל בדיונות

קיץ של סוף
בחמוקים העולה בלי-שיש כמו

העיט ממעוף
 זהובה חול כגלימת הליל יורד
 הדגה על היורד העיט כמו

כמו המים בראי הבית ראשית
קיץ של סוף

הרומית בדרך לצווארך צעיף
כורעת

הזהובה החול גלימת

 אל־ יעקב הברוקר רצח פיענוח היה מישטרה,
 והורשעו נאשמו במישפט בתל־אביב. טרוביץ

 המישטרה מלאכת שגיא־שני. ורונן בן־גל גיל
ומסוב קשות היו זה בתיק התביעה ומלאכת

 ותיכמו־ תכסיסיו כל את שם הדגים וולף כות.
ניו.

 ב־ קיבלה המישטרה כי התברר היתר בין
הס אחד של לטלפון צו־ציתות בית־המישפט

כאשר התקבל הצו הנאשמים. של ניגורים

 של פרטי ושם מיספר־טלפון רק הוגש לשופט
 דני אותו כי הסתבר בדיעבד ״דני״. בעליו,

 ליבאי הפרופסור עם שיחד שיינמן, דן הוא
שגיא־שני. רונן של סניגורו היה

 נרחב לדיון הגיע זה בלתי־חוקי ציתות
 מאשימים הסניגורים כאשר בבית־המישפט,

מלוכלך. בתרגיל וולף את
 — עניין באותו שניצח הוא שוולף למרות

למאסר־עולם ונידונו הורשעו הנאשמים שני

 של הטיעונים מלהט מאוד כנראה התרשם —
 כאשר כן, על ללקוח. ומנאמנותו שיינמן,

 בפרשה ומסובך עצור עצמו את וולף מצא
כסניגורו. בשיינמן בחר חדשה,

מישפט
 האלפרוגיס

לבג״ץ ילכו
 ארפרון במישפט הנאשמים ■
 ער הוויתור אם לברר 1ינס 8
חוקי. הוא ההקראה |

₪ אלון אילנה
 של למעצרם יום 60 ימלאו השבוע בסוף

 אלפרון". ״תיק בשם המוכר בתיק הנאשמים
 תוך אם עצירים, את לשחרר יש החוק פי על

 כתב־האי־ באוזניהם הוקרא טרם זו תקופה
שום.

הח בית־המישפט, של האחרונה בישיבה
 של בהתנהגותם כי סגלסון, אריה השופט ליט

וי רואה הוא בדיון, והפרעותיהם הנאשמים
להקראה. זכותם על תור

 עין יראו לא הנאשמים כי לגמרי ברור
 60 תום ועם השופט, של זו החלטתו עם בעין

 אי- עקב ממעצר שיחרורם את יבקשו הימים
תיד בקשתם אם כתב־האישום. של ההקראה

בעתי יפנו הם — להניח שסביר כפי — חה
לצדק. הגבוה לבית־המישפט רה

 כבר היה כזה למיקרה גם כי שמסתבר אלא
 אחדות שנים לפני הישראלי. במישפט תקדים

 וש־ זכות״ההקראה, את קיבל שלא נאשם, טען
 הב־ עליה. ויתר הוא כי החליט בית־המישפט

 לטיר־ ייכנע לא שבית־המישפט אז קבע ג״ץ
 לשלוט להם יתן ולא נאשמים, של טורים
 להקראה, המפריע נאשם המישפטי. בדיון

עליה. שוויתר כמי ייחשב
 סניגורים לעצמם ימנו לא האלפרונים אם

 המישפטיים בתקדימים שיעיינו כדאי אז, עד
בעניין.
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באירופה. ביותר והמודרני המשוכלל התעופה שדה

 בשבוע). פעמים 6( לבנגקוק
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ר פו ג נ סי בשבוע). פעמים 6( ל
בשבוע). פעמים 7( לטוקיו

 ונוח מהיר קשר
 הראשיות הערים לכל
הרחוק. במזרח
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