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 ניתן ביותר החריפים הדין מפסקי אחד

 בחיפה. המחוזי בית־המשפם על־ידי השבוע
 פסק־דין היה לא כרגיל, שלא שהפעם, אלא
 מופנה היה הוא פושע. כלפי מופנה זה

 הראשית, החיפאית שוססת־השלום כלפי
שטרקמן. מרים

 יוסף אליהו של בעירעורו ניתן פסק־הדין
 באשמת לדין שהובא חיפאי צעיר ),20(

 השלום שופטת בפני גניבה־על־ידי־מציאד-
 לן כי טען באשמה, אליהו הודה הראשית

 אופטיות משקפיים זוג בו ומצא באוטובוס
ל למחרת להביא התכונן אותן שבורות,
שו הקדימו המחרת בבוקר אולם משטרה.

 בכליו, חיפוש ערך באוטובוס, שמצאו טר,
לתח אליהו נלקח המשקפיים, את ומשמצא

 שכח אחד דבר והואשם. המשטרה נת
 חודשי שמונה תלויים היו' נגדו אליהו:

מאסר־על־תנאי.
 של הודאתו את קיבלה השלום שופטת

 הטילה בדבר, רבות לבדוק ומבלי אליהו
חוד שמונה והפעלת קנס לירות 50 עליו

 לו, הסבירה היא נגדו. שעמדו המאסר שי
 להיכנס לא כדי לו שנותרה היחידה שהדרך

 היא מציאת־המשקפיים, בעתן לבית־הסוהר
הנשיא. מן חנינה בקשת
ל בהתפזו טעה כי אליהו הבין אז רק

 בפני לערער מיהר והוא באשמה הודות
 בנסיבות התחשב אשר המחוזי, בית־המשפט

להח הכללית, התביעה הסכמת תוך ופקד,
 לשמיעה לשופטת־השלום התיק את זיר

אפ את לבדוק ברור רמז בצרוף מחדש,
 מיבחן, לתקופת אליהו של העמדתו שרות

המאסר. הפעלת במקום
 לשופטת־השלום אולם קדומה. דעה

ב גערה היא פסקי־דינה. לגבי משלה דעה
 המשפט בית בפני עירער כי על אליהו

ה אותו את מחדש עליו הטילה המחוזי,
 לאפשר אין לדעתה כי ציון תוך עונש,

למיבחן. לעמוד לו
 בית־המשפט בפני אליהו עירער שוב
 כמהלומה ירד שניתן ופסק־הדין המחוזי

שופסת־השלום. של ראשה על
 בעירעור המתעוררת הראשונה .השאלה

 מילאה האם .היא: השופטים, כתבו זה,״
 לה שניתנו ההוראות את השלום שופטת
 למיבחן?״ המערער העמדת לשקול

 על בחיוב השופטת עונד. ״בפסק־דינה
 לא היא כי ספק אין לנו אך זו, שאלה
 במיבחן המערער של העמדתו את שקלה
 ת.״• קדומ מדעות גמור חופש מתוך

 בית־המשפט ממשיך תמוהים. דברים
 ,לפי השלום: שופטת .אומרת בפסק־דינו:

 שקיבלתי השקוף הרמז את שקלתי ההנחיה
 כי מוצאת ואינני המחוזי, מבית־המשפט

 מהצדדים, אחד אף מפסק־דיני. לשנות עלי
 ממני ביקש לא הנאשם, או הכללית התביעה
 למיבחן.׳ הנאשם את להעמיד

 העירעור ביותר. תמוהים אלה ״דברים
 המערער של בקשתו על כולו נסב הקודם

הס הכללית התביעה גם למיבחן. להעמידו
 גם היו אלו תישקל. זו שאפשרות כימה

 ציפתה, נוספת בקשה לאיזו הוראותינו.
 הראשית?״ השלום שופטת איפה,

 אף נזכרה לא החדש ובפרוטוקול מאחר
 חשדו התובע, של מפיו אחת מילה לא

 בפי אולם דעתו. את שינה כי השופטים
 :הוא אמר מתמיה. סיפור היה המערער
 השלום, שופטת לפני שנית הופעתי ״כאשר

 אמרה: רק לדבר, בכלל לי נתנה לא היא
 חנינה.׳ רק עירעור, תגיש לא אצלי ,אתה
 באשמה, מודה אני אם אותי שאלד, היא

 המשקפיים. את שמצאתי שמודה אמרתי
 להודות.״ אותי הכריחה היא

 המחוזי בית־המשפט של הסופית החלטתו
 לבית־משפט התיק את שוב להחזיר היתה

 על־ידי התיק יישמע שהפעם אלא השלום,
אחר. שופט

החי
 בתל־אביב, לו: יבולע לא למען

 מתוך כסף שהוציא בעת פקיד־דואר נתפס
 שנאספו הדולארים את בלע זרים, מכתבים

 • • . המשטרה שהגיעה לפני כהוכחות,
הצי בתל־אביב, :גיר ;ירו שיר, שירו

הילו .הימנון את להפיץ אפרת אגודת עה
 יותר ללדת האוכלוסיה את לעודד כדי דה״

 בבאר־שבע, :שווה גזירה • • • ילדים
 כרטיסי־פייס, למכירת ביתן עיוור ביקש

 הגורל גם כי במכירתם שיצליח הסביר
עיוור. הוא

 דעה תוך שיפונו על זו, חנזורה סענה
 מנהיג מפי השופטת בפני הוסחה קדומה,

לעו שקרא בן־הרוש דוד סאליב, ואדי מרד
לן מתה: מרוקאי!״ נל על קדומה דעה יש .
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 אשה כל אומרת —גמרתי: הופ
 הכביסה אבקת את כבר שנסתה

 המיוצרת ״עץ־הזית" של ,,״הופ
 של האחרון בתהליך

עולמי. ידע לפי ס 11 1 פ ס
 חומר יותר 60ס</ מכילה ״הופ"
 אינה — סודה־אש בה אין פעיל.

לידים. או לכבסים מזיקה
 לריכוך פוספטים מכילה ״הופ"

 חומר בתוספת מי־הכביסה,
 המשווה מיוחד(פפאפידמסזמפ)

 פני את ומחדש ללבנים זוהר
המלבושים.

 האמריקאיות, האבקות כדוגמת
ל ״הופ" משמשת כ : ל ה ר ט מ  

 וצמר, משי וחיתולים, לבנים
במכונה. או ביד לכביסה
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