
צדק והוא - עליון נוח בהתערבות האמין רפאל יצחקבמדינה

האלוהית הקומדיה

א
גף המדינה פרקליט וסגן רפאל

צחוק צחוק,
 הבחירות, לאחר הממשלה לגורל שחששו תמימים, נשים
של הניצחית לקואליציה תקרר, לא רעה כל השבוע. נרגעו

ומפד״ל. מפא׳׳י
 של דעתם לפי — שיתוף־הפעולה על שאיימה העצומה הסכנה

 סגן־שר־ רפאל, יצחק משפט פתיחת עם — אלה תמימים אזרחים
 4 מס׳ והמועמד משולל־החסינות המפד״ל ח׳׳ב לשעבר, הבריאות

 אליעזר הראשי כשהשופט החמישי, ביום חלפה השישית, לכנסת שלה
הנאשם. את המזכה פסק־הדין את קרא זליקסון

 היה השני תל־גיבורים במשפט המשפטיים ההליכים כשהתחילו
הבחירות. ערב הדתיים העסקנים את להציל יכול נס שרק ברור

 את רפאל, יצחק את הציל התערב, עליון כוח נס. קרה ואמנם
לעתיד. מפא״י עם שותפותה ואת הדתית־לאומית, המפלגה

 שעל האיש שפיגל, יהודה את להכריח יכול היה עליון כוח רק
 נגד כתב־ד,אישום מבוסס היה המשפטית בוועדת־ד,חקירה הודאתו

 העדות את למסור בעקשנות ולסרב מעמדתו לסגת סגן־השר־לשעבר,
במשפט. המרכזית

 להשפיע כדי העליון הכוח פעל דרכים באיזה לבטח יודע אינו איש
 שהציעו מיוחדים מלאכים נשלחו האם מעשיהו. בכלא שומר־דתו על

 ואולי התנ״כיים? האבות בימי כמו מיוחדים, רוחניים הסדרים לאסיר
 את שביקרו למשפחה, הקרובים אורחים בדמות אלה מלאכים באו

אחדות? פעמים האחרון בזמן שפיגל
הצליח. העליון והכוח קרה, גדול שנם העיקר

★ * ★  שפיגל, יהודה היה עלול העליון, הכוח של התערבותו לולי
ב הראשי והעד ,1 מס׳ תל־גיבורים במשפט הראשי הנאשם

 להישבע דוכן־העדים, על השבוע להופיע ,2 מם׳ תל־גיבורים, משפט
מרשיעות. עדויות ולמסור בהן־צדק

 במשרד־הבריאות. האמיתי תפקידו היה מה לספר היד, עלול הוא
לתפ ממשלתי למשרד התקבל בה התקופה על לספר עלול היד, הוא
 נציבות של נמרצת בהתנגדות מיוחדים, לעניינים סגן־השר יועץ קיד

 עצמו. סגן־השר של לא־פחות הנמרצת ובהמתו המדינה, שרות
 חודשים שנמשכה התקופה, באותה שעבד גם לספר עלול היה הוא

מכיסו לו ששולמה במשכורת אלא ממשלתית, משכורת ללא רבים,

)24 מענזוד (המשך
 ל־ ,הפריעה לא השופטים של חוות־דעתם

ל נש, יעקוב ניצב־מישנה דובר־ד,משטרה,
 השבוע קבע בתכלית. הפוכה דעה חוות

 יחסי־הציבור על הממונה קצין־ר,משטרה,
 מהציבור לדרוש ״אין המטה־הארצי: של

 לנערה רצינות של מידה באותה שיתייחס
 כשהם ובסוף, איתו מבלה בחור, עם היוצאת
 שעתיים, יחדיו ומשתעשעים לפרדס נוסעים

 מתלוננת ואחר־כך מסרבת, מתחרטת, היא
 אונס מיקרה שזה מסכים אני אונס. על

 זהו כי חושב איני אבל החוק, מבחינת
 מהווד, שהוא או הציבור, נרתע שממנו אונס
לציבור.״ סכנה

אין " מצב ״ ה!  מהווים כן, אם מתי, כז
 המשטרה צריכה מתי לציבור? סכנה האנסים

מתלו אשה, או שנערה, במיקרה להתערב
 אינה־ אשה ״אם נש: קבע אונם? על ננת

 בעולם ערים ויש — ברחוב לעבור יכולה
 אחרי מפתח־ביתה לבדר, תצא לא אשד, שבהן

 אבל סכנה. באמת זוהי הרי — בערב שש
כזה.״ מצב אין אצלנו

 ב־ המחוזי בית־המשפט קבע בו בשבוע
 מוראה את הטילה מכת־ראנסים כי באר־שבע

 הוכיח שם־המדינה, את והכתימה הציבור על
 תיאוריה יש לו גם כי הבכיר קצין־המשטרה

 אחרי נעקוב ״אם נש: טען על־כך. משלו
 על תיקי־אונס, לגבי בבתי־המשפט הנעשה

 הרבה שיש למסקנה נגיע זו, תמונה רקע
 סוג מאותו אבל אונם, אמנם שהם מיקרים
לד,ח צריך ואינו החברה, את מחריד שאינו
 לכל בחומרה להתייחס לי קשה כי רירה.
מל בהסכמה יוצאים שזוגות מיקרים אותם

 סיום ונגד מישחק־האהבה את משחקים אה,
תיק.״ נפתח המחזה

 תיאוריה לנש יש אנסים־בכוח לגבי גם
 עמדת את לחלוטין הסותרת משלו, מקורית

 על להתריע ״יש זה: בעניין בית־המשפט
 בתום־לב, להיווצר, עלולים בהם מיקרים
 שאין לנקודה להוביל כדי בהם שיש תנאים
במקו טרמפ המבקשת נערה ממנה. לחזור

 לראות חייבת ומרוחקים, מבודדים מות
תנ היווצרות של הסכנה את עיניה לנגד
 וגם הנהג שניהם, אפילו כאלה, אים
 מסויים. בשלב בתום־לב פועלים היא,
 תמיד שלא יצרים בליבוי הוא המדובר שכן

ישיבת עצם ולפעמים עליהם, לשלוט אפשר

התנאים.״ את ליצור יכולה נהג ליד נערה

כי ר אד□ ד
שה □ מע בסד!

של בחייו ארוכה תקופה היא וחצי שנה

 שוקרון יאיר טבור אופן, בכל כך, אדם.
 על־ידי השבוע שהוגדר מטורזן, צעיר ),26(

 שקופה מועד כעבריין המשפטי היועץ נציג
מאחוריו. תלוייה שרצים של

 מזלו את שוקרון ניסה השופט,״ ״כבוד
בשבילי וחצי ״שנה גזר־הדין, מתן לפני

 השופט, כבוד לעצמך, תאר זמן. הרבה זה
ה עם עניינים שום לי היו לא וחצי שנה

משטרה!״
 קנת, מרדכי התל־אביבי, המחוזי השופט

 זמן פרק היא וחצי שנה כי סבור היה לא
יש כי בסבלנות לנאשם הסביר כל־כך, ארוך

?1ד ן ן ר ו ^ ך  ה״ארי.שבחבורה גם לראות. מה יש הגרביים מבחר את מציגה כש״לודדיה ל
 מגוון במבחר לד מוצעות הן ־׳לודזייה׳. של האחרונות האופנה מיצירות יתרשם * י

ביותר. החדישה האופנה ובקווי מעולה באיכות


