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)25 מעמוד (המשך
 ד״ר השופט שד פסק־דינו וזה
 בכית־המשפט השבוע שניתן יורן,

כתד־אכיב: המחוזי
 מעשה עשיית בשל לדין הובא הנאשם

 החוק לפקודת 157 הסעיף לפי בכוח, מגונה
ה על עבירה גם המהווה ,1936 הפלילי

 שהסתייע כיוון התעבורה, לפקודת 44 סעיף
המעשה. לביצוע ברכב

ב דן בשירות שכיר עובד היה הנאשם
 נהג הוא .01.30 בשעה המיקרו״ ליל

 שברחוב מחניון שהסיעו ריק, אוטובוס
 הרחק לא דלק. לתחנת ברמת־גן הירקון

 נערה המתלוננת, בדרכו נקלעה החניון מן
עשרה. שש בבת צעירה,

★ ★ ★
הדידה״ באמצע ״כוכיה

סיוע, צריך אינו עצמו המעשה כי דור
 בבית־ בעדותו בו הודה שהנאשם כיוון *6

 עשיית — האשמה הוכחת אולם המשפט.
 היא והשאלה סיוע, טעונה בכוח, המעשר,

 לתמוך בדי בהן יש שהובאו הראיות אש
 בכוח שימוש בדבר המתלוננת בגירסת
ה בגירסת מאשר יותר הנאשים על־ידי
בהסכמתה. נעשה המעשר, כי אחרון,

 היא הנאשם של שסיפורו כבל אכן,
 של בעדותה גם הרי ובלתי־סביר, תמוה

 ואי־דיוקים, סתירות לגלות ניתן המתלוננת
כולה. עדותה באמיתות ספקות המעוררים

 שהיא הנאשם, גירסת וכונה אם אמנם,
 הרי בה, שעשה למעשה כלל התנגדה לא
 עוד במשטרה תלונתה את להבין אין

 היינו לביתה, שחזרה לפני לילה׳ באותו
 וואת הוריה, על־ידי לבך שנדרשה בלי

 מגע איתר, קיים לא שהנאשם אף־על־פי
ממש. מיני

ה לתחנת שהביאה המאפיה, עיבד אכן,
כ אצלו הופיעה שהיא העיד, משטרה,

 לו וסיפרה הלילה, באמצע בוכיה שהיא
 אולם באוטובוס. אליה ניטפל דן שנהג

 בהם אין בכיה, וגם כשלעצמה, תלונתה
לעדותה. סיוע לשמש כדי

★ ★ ★
אלימות״ ״סימני

ש־ סיפר נקש, העד המאפיה, וכד
ב 3.00 בשעה אצלו הופיעה המתלוננת ין״

 אותה היכר, דן נהג כי לו ואמרה לילה
 כי להסיק אין עדותו מתוך עליה. ואיים

 המקרה פרטי את לו גילתה המתלוננת
 ראה לא העד מקום, מכל לה. שקרה
 לבוש קריעת או שריטות אלימות, סימני

 אותה שראה העיד לא וגם המתלוננת, על
 בעיניה. שהיו הדמעות מלבד פרוע, במצב
 בעת גם בה נמצאו לא סימני־אלימות שום

במשטרה. שהופיעה
 סירכות כמה לציין יש גיסא, מאידך

 הממושך הלילה לטיול הנוגע בכל בעדותה
 דן. של לחניון הגיעה עד עשתה שהיא

 שהיא לכך בפיה הסבר כל אין למשל, כן,
 1.00 שעה אחרי החניון לקירבת הגיעה
ל ועד נוגה מקולנוע הדרך שכן בלילה.
ה לפי ארוכה, כה איננה סביבה אותה

עדויות.
 המתלוננת סטתה למד, להבין אין כן

 דרך _ ומוארת ראשית דרך מדרכה,
 וחשוך צדדי לרחוב ופנתה — ז׳בוטינסקי

 לביתה. הישר הילוכה מקו סטתה גם ובכך
 המיועד דן־תור, אוטובוס על עלתה היא

 כ־ בכלל, לנוסעים ולא מיוחדות לנסיעות
 יצויין מביתה. לא־רב במרחק כבר שהיתר,

 סירבה ואף הביאה, לא המתלוננת כי גם
 ביקורה על עדותה לחיזוק עדויות להביא,
 חבריה עם וטיולה ערב באותו בקולנוע

חצות. לאחר עד
★ ★ ★
״ שאינני ״אף־על־פי כן... מו

 ה־ המדוייקת השעה דכר, של סופו ף*
 לילה אותו אירועי לגבי שהוכחה יחידה ■2

 הופיעה היא כאשר בלילה, 3.00 השעה היא
ה מן יצאה בו המקום בקרבת במאפיה

 בתוך שהתה לא היא והרי אוטובוס,
 קצר זמן אלא דבריה, לפי גם האוטובוס,

למדי.
 מוכן שאינני פי על אף הדברים, בסיכום

 הנאשם, שבפי המעשה בסיפור אמון לתת
 של מהימנותה לגבי 'בלבי ספק נשאר

 אם גם מסיפורה. לחלק באשר המתלוננת,
 הראיות בחומר לדעתי אין הרי לה, אאמין
 מצידה הסכמה להעדר מספיק סיוע שהובא

 הנאשם, עם באוטובוס לעילוסי־האהבה
ב כלפיה המגונה המעשה לביצוע כלומר

כפייה. דרך
הנאשם. את לזכות מחליט אני לזאת אי

במדינה
עתומת

ת עו ת ט מנ ש
 המודעה תוכן את העביר הפירסום סוכן

 תוך פוסט, ג׳רוגולס למשרדי השיגרתית
 להדגיש. מיקש הוא שאותן המלים ציון
בי,ב: היא

דרושה
 מינהלית מזכירה
 ראשונה מדךגה מנהשה
שלמת ידיעה בעלת  בעברית מו

 רצויה) (גרמנית
 רצופות שעות־עבודת

 מתאימה. למועמדת טובים תנאים
 ״בעלת המילים היו סוכן־הפירסום, לדעת

 כן על חשובות, בעברית״ מושלמת ידיעה
 יש כלומר: ״שמנה״. השורר, בתחילת ציין

המשפט. לסידור שמנה באות להשתמש
לסידור, המודעה את שנטל עובד־הדפוס,

 המפרסם, רצון של הדקויות על עמד לא
 המודעה. לתוכן ״שמנה״ המלה את צירף

 יום של פוסט ג׳רוסלם שבגליון קרה, כך
נח־ חיפשה אשר מודעה, הופיעה ד,מהרת

שמאלץ לוליטה
בעצם שמן, מי

 ראשונה, מדרגה מנוסה, מינהלית כירה
בעברית. מושלמת ידיעה בעלת שמנה,

 הרבות התשובות ק״ג. 250 לוליטה
ה מכל כבדת־מישקל עב־כרס. בתיק רוכזו

״לו החתימה את שנשאה זו היתד, תשובות
שמאלץ״. ליטה

 בג׳רו־ ״מודעתכם שמאלץ: הגברת כתבה
 את למשוך כדי בוודאי נוסחה פוסט סלם

ש הדרישות לכל מתאימה אני תשומתילבי.
הבחו בדיוק שאני משוכנעת והנני צוינו,

לעבודה. המתאימה רה
 עצמך את שתוכיח משוכנעת גם ״אני

 לימד שהנסיון מאחר ומבין, נבון בבום
 הנני השמנים, האנשים שאנו׳ כנראה, אותך,
תכונותי: ואלה נוח. מזג בעלי

 מאד: מנוסה אני ראשונה; ממדרגה ״אני
 הק״ג; 250 את עתה זה עבר מישקלי
היהו הסוכנות אולפן את פעם 14 סיימתי

 העבודה את אוהבת אני בירושלים; דית
 תנאים אחרי משתגעת אני רצופה; שלי

טובים.״
 המדומה הגברת צירפה אף שיכנוע ליתר
 בכתב־עת שפורסמה עצמה, של תמונה

 הנכסף בתואר זכיתי ״כאשר אמריקאי,
.״1945ב־ השנה׳, של מינהלית ,מזכירה

 על מבוזבז היה לא הדקיק חוש־ההומור
רוסלס מינהלת  להתנצל שמיהרה פוסט, נ׳
הטעות. את ולתקן

הווי
 הובא בתל־אביב, נ כנים גידול נחת

 להוציא בנסיון החשוד עציר שופט בפני
 בעיני, פצוע כשהוא בטענות־שווא כספים

ה של בנה על־ידי בכלא הוכה כי טען
נשק. שדידת באשמת האסור מתלוננת,

ה זיכתה בתל־אביב, הקיר: אל קלל
 מאשמת מוסך, בעל בן־עתו הדסה שופטת

 קילל כי טענתו את קיבלה שוטר, קללת
 ״לצערנו כי קבעה השוטר, הסתלקות לאחר
 גסות במילים המשתמשים אנשים ישנם
דלא־ניידי.״ נכסי כלפי אפילו

מכו נגנבה בחיפה, עצמית: הלקאה
 אזרחי, מיספר הנושאת משטרתית נית

 במיד־ חונה כשהיא יומיים כעבור נמצאה
 על דו״ח מודבק שימשתד, כשעל רכה,
מדרכה. על חנייה
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