
במרינה

וקרחות שעוות טנשיות לסובלים
 מכשירים ובעזרת חדשה שיטה לפי מיוחד טיפול

מאפשר ביותר חדישים
הנשירה של מוחלטת הפסקה א.
חדש שער של גידול ב.

 - גמורה באחריות הוא הטיפול
הכמש יוחזר אי־הצלחה של במקרה

בינ׳ס ם רו קו טי מ קיס
 מדופלם ביוקוסמטיקאי רובין, א. מר בהנהלת

22128 טלפון ,2 פינסקר רחוב תל־אביב,

שפט בתי מ
ת ר עו ל פ מו תג

 כל את מבצע היה פרטי עורך־דין .אם
 בוודאי ממנו שוללים היו הללו, העבירות

מ הפרקליט של קולו רעם רשיונו,״ את
מס היו שלא ספק ״אין ההגנה, שולחן
״1זד, כמו חמור במקרה בנזיפה תפקים
 מנקס יוסף של פרקליסו קריצ׳מן, מקס

 קסטנר, רודולף ישראל ד״ר רוצחי במשפט
 שישבה הצעירה האשד, אל אצבעו את כיוון

 בן־ מרים המדינה, פרקליט סגנית ממולו,
השופ שלושת באוזני אותה האשים פורת,

 חבריו באוזני בדין, שישבו המחוזיים כים
 עבירות של בשורה הצופי* וקהל להגנה

ה והמוסר עורכי־הדין פקודת על חמורות
מקצועי:

•  סיפר אליאשווילי׳ אריאל המדינה עד י
 לו ערכו גבוהים משטרה קציני שני כי

 של בנוכחותה הארצי, במטה מוח״ ״שטיפת
 פרטים לזכור״ לו ״עזרו הם בן־פורת. מרים
 החוקר, השופט בפני עליהם העיד שלא

עדותו. את לו ותיקנו
 הצהרה־ על חתם כי סיפר אליאשווילי •

להס סרבה בן־פורת שמרים אחרי בשבועה,
 שאני ״מספיק באומרה: תוכנה את לו ביר

״ מה יודעת . . . ה ז
 לבית־המשפט הביאה בן־פורת מרים •

 של ייצור שנת על שהעיד קצין־משטרה,
 עד מפי ידעה, עצמה שהיא בשעה רימון,
 הייצור שנת כי כן, אחרי שהעיד אחר,

 דבר אחרת, היא רימון אותו של האמיתית
הנאשמים. לגורל רבה חשיבות לו שהיה

ב האזינו השופטים ככירה. חדשות
 העיקרית טענתו את לפניהם רשמו הם שקם.

ה את חקרה לא בן־פורת קריצ׳מן: של
 האשמותיהם. על אותה׳ שהאשימו עדים,

 החמורים דבריהם את לערער ניסתה לא היא
 אותם הכחישה לא אפילו היא בחקירת־נגד.

 בסיכום עליהם להגיב ניסתה ולא ממקומה,
המשפט. בגמר שלה

 אולם אלה. בהאשמות טיפל לא פסק־הדין
 לא בן־פורת כי שסברו משפטנים היו

 צדקו. הם פרקליטת־המדינה. רב זמן תישאר
 הידיעה•: את הבירה עתונאי פירסמו השבוע
 רצח־ במשפט התובעת בן־פורת, ״מרים
 בירושלים, מחוזית לשופטת תמונה קססנר,

 שופטים, למינוי העליונה שהוועדה אחרי
על־כך.״ המליצה

ה מבין לאיש הארצי. כמטה משרד
 לא במדינה ועורכי־הדין השופטים משפטנים,

 פוליטי הוא המפתיע המינוי כי ספק היה
וה המרץ רבת לתובעת פרס־מנחה טהור,
 המחתרת במשפטי הטובים שרותיה על יעילה,

נבראה. ולא היתד, שלא
המחתרת), (משפטי לקראת ששתי ״לא

 לקבלם,* סרבתי לא לי, כשהוצעו אך
 שניתן מוזמן, בראיון בן־פורת מרים אמרה
 לפני אחדים ימים השלטון, מעתוני לאחד
 המחוזי בבית־המשפט המחתרת אגדת ניפוץ

 בניגוד במשפט עוד הופעתי ״לא בתל־אביב,
 אוחי להכריח חיה יכול לא ואיש למצפוני,

לכך.״
 לישראל עלתה ,36ה־ בת בן־פורת מרים
 התמחותה את סיימה ,1936 בשנת מליטא

ה לשירות ונכנסה 1945 בשנת כעורכת־דין
 כמשפטנית הקמתו. עם המדינה, של משפטי

 לבבית הופעה בעלת ומתמידה מוכשרת
 בן־פורת עלתה המשפט, בית לאולם מחוץ

בחשו הופיעה לתפקיד, מתפקיד השקדנית
 של זה כמו הפליליים, שבמשפטים בים

 סגן־ לתפקיד לבסוף מונתה מיזן׳ ויקטור
פרקלים־המדינה.

 את סיפק לא 'החשוב התפקיד נם אולם
קיב היא בן־פורת. של השופעת האמביציה

המסו שבתיקים הקשים את עצמה על לה
 לעבודת־ לבסוף עברה הפרקליטות, של בכים

הממשלתי. לתקן מחוץ קבלנות,
 פרקליט מסגני שאיש המחתרת, תיקי על

 לקבלם רצה לא המחוז ופרקליטי המדינה
 בעצמו, המדינה שפרקליט (ובשעה עצמו על

 במשפט כתובע עסוק היה גלקמן, קולין
 שלל כמוצאת בן־פורת קפצה כפר־קאסם)

 המשטרה. במטה משרדה את קבעה היא רב.
 משפט את בן־פורת ניהלה הש.ב., לקו נאמנה

 עד חירותי, משפט ואת אקשטיין־מנקס־שמר
 עדויות־ שגם העיקרית, בנקודה לכשלונה

 אולם בתוך מובהקת פוליטית ותעמולה שקר
הוכ המחתרת לבססה: יכלו לא בית־המשפט

4< בלבד. דמיונה כפרי רזה
 בראש המשפט, בתום לרוחק. קפיצה

 בן־ חזרה רב, עצמי כבטחון אך מורכן,
היא בו השקם, התל־אביבי לביתה פורח

 העולם של תצפית שמדור אחרי שבוע •
חדבר. את ניבא )1067( הזה

 למצרכי בית־חרושת בעל בעלה, עם מתגוררת
 קריאת החביב: לעיסוקה חזרה היא מזון.
ל בקוצר־רוח ציפתה היא בלשים. ספרי

מירושלים. הצפויה הודעה
ב לשולחיה כמו בן־פורת, למרים כי

 שירותים על כי ברור היה המחתרת, משפטי
 בהחלטה מתאים. תגמול לבוא חייב נאמנים,

 העליונה הוועדה השבוע הפכה חסרת־תקדים,
מוג לעובדה החששות את שופטים למינוי
 שופטי־ של מקיומם התעלמה היא מרת.
 למינוי רבות שנים המחכים רבים, שלום

הוק בן־פורת מחוזי. שופט למשרת הנכסף
ה לתפקיד מונתה הארוך, לתור מעל פצה

שנתפנה. ראשון

מנגנון
השערה חוט עד

 המשרדים לשירותי הנזקק הרחב, הקהל
 חייב בתל־אביב, הקריה בשטח הממשלתיים

 פתח־ מכביש הראשית, הכניסה דרך להיכנס
 על יודעים המשרדים עובדי אולם תקווה.
ה המושבה של האחורי בצד אחרת, כניסה

איבן־גבירול. לרחוב הפונה הישנה, גרמנית
 עובדי זו בדרך להשתמש הרבו במיוחד

 הקיצוניים משרדיהם אשר החקלאות, משרד
 פירצה איבן־גבירול. רחוב מצד שבקריה,

מעברם. את הקלה גדר־התייל בתוך נוחה
 עשוי שער הוקם כשנתיים, לפני אחד, יום

 הוסבר ולעובדים ומחוטי־תייל, עץ ממסגרת
 בדרך לעבודתם לבוא נאה זה אין כי

מנעול. נקבע השער על בורמה.
 מן התעלמו הפקידים אכהית. מלחמה

 השער. של התייל חוטי דרך עברו ההסבר,
 שבידי המפתחות התרבו אף הזמן במרוצת

השער. את לפתוח בעיה היתד, ולא העובדים,
יק דקות 10־15 חסכה זו שדרך למרות

 יסעור, אבא את הרגיזה היא לפקידים, רות
 בקריה. החקלאות משרד של המשק מנהל
 במקום סבוכה רשת מתח פועלים, שכר הוא

 בשער העץ שער את החליף הישנה, הגדר
החליף. המנעול את גם איתן. ברזל

 זה! מכשול על גם התגברו הפקידים
 מגונדרות ופקידות מכובדים מחלקות מנהלי
היק בדקות זכו לשער, מעל לטפס נאלצו

אקרובטיקה. של שניות כמה במחיר רות
 הכסף את מצא הוא יסעור. נסער שוב
 רשת התקין התקציב, מסעיפי באחד הדרוש

 מטר כחצי של .בגובה דוקרני, תייל של
 לא חשב׳ עובד, שום הברזל. לשער מעל

דקות. כמה ולהרוויח בגדיו את לסכן ירצה
 ה־ זה. בסיכון צורך כל היד, לא אולם

 אחד, יום אשר עד והונמך, עוקם תייל
 ושוב ממקומה, מחציתו נעקרה שבוע, לפני
לעבודתם. לטפס והפקידות הפקידים יכלו

 רוב את שהעסיקה השאלה היתד, השבוע
 יהיה מה בקריה: החקלאות משרד פקידי
ה במלחמתו יסעור, אבא של הבא צעדו

פורצי־הגדר? נגד אבהית

שראל כל י
ה זקוק•□ ר עז ל
 על־ידי השבוע פורסם מדהים מספר

 280 כי פנימי בסקר גילה עת משרד־הסעד,
 סוציאלית, לעזרה כעת נזקקים איש אלף
 עקב 240/0 כרוניות, מחלות עקבי 27־/0 מהם

מח עקב השאר מחסור, עקב 270/0 זיקנה,
 אחר, סקר לפי . . . חמורות לות

 6000 בארץ חסרות ,משרד־ד,בריאות מטעם
 . . . החולים של סדיר לאישפוז מיטות

הרא הרבנות אישרה הראשונה פעם3
 ביגון, אהרן הוא הרב לקיבוץ. רב שית
 של יפעת קיבוץ מחברי אחד של אביו

מת נמצא אשר והקבוצות, הקיבוצים איחוד
. . . תוארו לקבלת הרבנות על־ידי אים

תזכיר
מנוגדיס אינטרסים
מנ גלירןמן, יוסף של התפטרותו

 שותף גם שהוא והתעשיה׳ המסחר משרד הל
 שהעולם אחרי המרכזית, בחברה חשוב

 האינטרסים ניגוד על הצביע )1064( הזה
 את השבוע אחריה גררה עיסוקיו, שני בין

 מנהל טייבר, אברהם של השקטה התפטרותו
 אחד בן משרד, באותו התעשיה חטיבת

 החברה של האחרים העיקריים השותפים
 במועצה חצר מהפכת . . . המרכזית
 לממדים מתפתחת קרית־שמונה של המקומית

 ראש כשסגן מקומית, מלחמת־תושבים של
 על חוזר מפא״י, חבר רוז, חיים המועצה

 נזרי, אשר אשר כנגד שהוטחו ההאשמות
 שפורסמו כסי מפא״י, וחבר המועצה ראש

 בכתבתו והלאה) 964( חזה בחפולם בהרחבה
אבריאל. אחוד של הריכוז מחנה הגדולה:

•068 חז׳ח ייעולם


