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ב מצטיין מפ״ם, איש רובין, חנן ח״כ
 הוא התמדה. בכנסת: רגילה שאינה תכונה
 אליה: קשר לנו שיש בפרשה אותה מבליט
 חסידוף, חי אל הממשלה של המחפיר היחס
 שמסר בכך שהורשע משרד־המשפטים, פקיד
 לאל לשים מנת על ׳הזה, להעולם חומר

 מסויימים קציני־משטרה של חשוכה קנונייה
בית־המשפט. נגד

 שאל בה שאילתו־״ רובין הגיש בשעתו
 המפקודהכללי־לש־ סהר, יחזקאל זכה מדוע
 מידי למענק בשבועת־שקר, שהורשע עבר

 שאותו בעוד משפטו, לניהול הממשלה
 תרומה שתרם חסידוף, מחי נמנע מענק

 שר־המשפטים תשובת סהר. להרשעת נכבדה
וחמקנית. סתמית היתד,

★ ★ ★

שאיל רובין ח״כ הגיש השבוע
לשו וזו עניין באותו נוספת תה
: גה

שר־המשפטים. אל:
רובין. חנן דר׳ הכנסת חבר :מאת

 שר־ אל 26.10.61 מיום לשאילתה בהמשך
 כב׳ ותשובת רוזן, פנחס מר המשפטים,

ה במת מעל 2.11.61 ביום שניתנה השר
 5000 של סכום להקצבת ושנגעו כנסת,
 הגנתו למימון סהר יחזקאל למר לירות

 ובקשר עדות־שקר, על נגדו משפטי בתהליך
 להשתתף משרד־המשפטים של הסירוב עם

 אבקש חסידוף, מר של הגנתו בהוצאות
הכנסת: במת מעל לי לענות

 מש־ של הכללי המנהל הוראת האם )1(
 קובעת, אינה 8.5.56 מיום רד־המשפטים
פלי במשפטים ההגנה בהוצאות שהשתתפות

 על־ להינתן יכולה המדינה עובדי נגד ליים
 תנאים: בשני ורק בדבר הנוגע המשרד ידי
 המדינה עובד על־ידי בוצעה שהעבירה (א)

 בוצעה שהיא (ב) וכן תפקידו מילוי תוך
לב״ז ב״תום

 המנהל הוראת כי הוא, נכון האם )2
ה למנהלים שהופנתה ,8.5.56 מיום הכללי
קו אינה הממשלה, משרדי כל של כלליים

 תוך בעבירה שנאשם המדינה שלעובד בעת
סבירה? ד,*גד, להיות צריכה תפקידו מילוי

 שמשרד־המשפטים הוא, נכון האם )3(
ה בהוצאות ההשתתפות מתן על המליץ

 בסך סהר יחזקאל מר של המשפטית הגנה
 שקר שעדות להגיד, אין כי אף ל״י, 5000

תפ מילוי תוך עבירה היא אזרחי במשפט
 נשפם עליה אשר שהעבירה בזמן בו קיד,
 מילוי תוך שבוצעה עבירה היא חסידוף מר

תפקידו?
 הכללי שהמנהל הוא, נכון האם )4(
 של פניתו את דהה המשפטים משרד של

בהו להשתתפות חסידוף מר של בא־כוחו
 הגנה לו שאין בהנמקה, הגנתו צאות

 ובמת־ ביודעין שעשה מה ושעשה סבירה,
הור לפי אלה ששיקולים בזמן בו כתן,
משמ אינם 8.5.56 מיום הכללי המנהל אות
בקשה? לדחיית נימוקים שים־
 חסידוף למר הסירוב מנימוקי האם )5(

 את להסיק יש הקודמת בשאלה כמפורטים
 למר היתד, חסידוף למר שבניגוד המסקנה,
 שלא וכן סבירה, הגנה סהר יחזקאל

ובמתכתן? ביודעין השקר עדות מסר
 מר בין להפלי״ה הענייני הטעם מה )6(

 ההשתתפות מבחינת חסידוף ומר סהר
הד,מד,ז בהוצאות

 אם מעניין השאילתה. לשון כאן עד
לפר אחרת גישה יש החדש לשר־ר,משפטים

לקודמו. מאשר זו עכורה שה
★ ★ ★

 לקיום מכשיר הזה העולם הפך מכבר זה
 לא כולו. בעולם יודעי־עברית בין הקשר
ה במדור יהודים. לא ואף ישראלים, כולם

 מסטודנט דרישת־שלום למצוא תוכל מכתבים
 של מכתבו יותר משעשע אך רוסי, יהודי

 מדבר הוא מטהראן. ציון משה הקורא
בעברית: לועזיות מלים של כוהן על דתקא

 מדי רציני. מאד בחור עם ״התווכחתי
 לא משמעותה שאת לועזית מלה זרק פעם

 אסתטית׳ ,מבחינה אמר: פעם הבינותי.
 אתה אסתטית מבחינה לו: עניתי ובו׳.

צודק. אינך גשניזציונית מבחינה אבל צודק.
 מאוחר שלב היא גשניזציה כי ענה הוא
הס נתן טענתו, את לי להוכיח וכדי יותר.

 כי לו, שגיליתי עד זו. למלה ארוך בר
פטרוזיליה.״ פירושה בפרסית, גשניז,

 בת- הקוסברה, היא דיוק, ליתר גשניז,
כתב משתמשים בה הפטרוזיליה, של דודה

מזרחיים. בתבשילים לין
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