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 דיו;־ ״אוניון״ כרטיסים:
 ,248516 טלפו! ,118 גוה

 שרותרון״, .קסטל", .כנח׳׳,
 ובקופות. ״לאן"

כהנא. ירושלים:

 21.12 ״היכל״ פתח־תקוה
ה תני  22.12 ״שריד נ

 23.12 ״נגה״ גבעתיים
 25.12 ״בודים״ בת־ים

 27.12 ״רחל״ אשקלון
29.12 ״ארמון״ חיפה

שלים ירו
7.1 האומה״ ״בניני מוצ״ש

בלקין פרסום

!ייצוגית פולקלור להקת
אר 5מ־ מננגים זמרים, רקדנים,

 אק־ פרו, הלטינית: אמריקה צות
וקולומביה ונצואלה פנמה, ודור,

תל־אביב
״אהל־שם״

 .30$ב* 10.12 ב׳ יום
 בנורה הצנת

 8.30ב־ 20.12 נ׳ יום
גאלה הצגת

 הצגות 2 ,24.12 טוצ״ש
9.15—6.30ב־

במדינה
חוק

עכבר הוליד ההד
עכ להוליד עומד הציבורית הסערה הר

 אזרח יכול שלפיו המדינה, בנוחון חוק בר.
 הצעת יתוקן. כמרגל, להיאסר מפשע חף

 בכנסת, ראשונה קריאה עברה כבר התיקון
מת שהיא אלא סופי. לאישור תובא ובקרוב

אחד. מסעיף חלק רק קנת
 המקיים אזרח כל כי כתוב, הקיים בנוסח

 יודע אינו אם אפילו — זר סוכן עם מגע
 סביר״ ״הסבר לו ואין זר, סוכן שהוא

 הוא כאילו לראותו השופט חייב — לכך
 ומבקשת הצעת־התיקון, באה עתה מרגל.

 המשפט לתוך ״ביודעין״ המלה את להכניס
 אזרח כל החוק: יורה מעתה כלומר, הזה.

ן המקיים י ע ד ו י זר. סובן עם מגע ב
 אשר אזרח של ביותר המפורסם המיקרה

 מיק־ הוא זה, סעיף לפי חודש) 30( נשפט
 חבר כהן, (״אהרונצ׳יק״) אהרון של רהו

הצעת־התיקון? על דעתו מה שער־העמקים.
 לכתב השיב ,ביודעין׳,״ המלה ״הוספת

 התביעה את תחייב ״אמנם הזה, העולם
נפ שעימו שהאיש ידע, הנאשם כי להוכיח

 — הסבירות עניין אבל זר. סוכן היה גש
 ל־ נתון להבא גם יישאר — העיקר! והוא

השופט.״ של דיסקרציה
ב נערך כאשר כשופט. תלוי הכל

ה החוק קבלת על הוויכוח סיכום כנסת
 המשפטים שר ניסה ,1957 ביולי מקורי,

 המתווכחים, את להרגיע רוזן, פינחס דאז,
הנא יעמוד שבפניו הקושי מפני שחששו

דב ״להוכיח — רוזן לדברי — שעליו שם
הציע אותם. להוכיח אי־אפשר שכמעט רים

 לסמוך הכנסת חברי לכמה ״קשה רוזן: אז
 בסופו הכללית... התביעה של תבונתה על
השופט.״ תבונת על לסמוך יש דבר של

 ״ ה־ הנהגת לאחר גם ישתנה, לא זה דבר
 הנאשם גורל יהיה להבא גם בחוק. תיקון
 מהו לשאלה השופט תשובת על־ידי נחוץ
כהן: אהרון כך על העיר סביר. הסבר

 תלויה אינה כלום זאת, לשאלה ״תשובה
ב הציבורית, בגישתו השופט, בהשקפת

האזר באומץ־לבו הרוחניים, אופקיו רוחב
 מפני המדינה ענייני על רק לא להגן חי

 מפני האזרח זכויות על גם אלא מתנכלים
פוליטיים.״ וחשבונות ביורוקראטי טימטום

 בית־ שבעיני דבר כי הוכיחה, המציאות
 — סביר בלתי היה בחיפה המחוזי המשפט

 בית־המשפט שופט בעיני לגמרי סביר נמצא
 של ״הסברו שקבע: ויתקון, אלפרד העליון

 כך משום סביר. היה כלשעצמו, המערער,
̂  החוק נוסף: אבסורד אותו.״ מזכה הייתי
 יבוא אם הנאשם. מפי יבוא שההסבר דורש
ממנו. להתעלם השופט חייב אחר, אדם מפי

 ביקורת אנטי־דמוקרטי. קטלני,
שו על־ידי החוק, על נמתחה אחרת חמורה

 בפניו העליון, בית־המשפט של אחר פט
 השופט אז כתב כהן. של עירעורו הושמע
 החוק לפי כי בקובעו לנדוי, משה העליון

 במסירת נאשם להרשיע שופט חייב הזה
ש משוכנע היותו ״למרות סודית, ידיעה

תו כזאת. ידיעה שום נמסרה לא למעשה
ה אין אותה, כופה שהחוק זאת, צאה
סובלתה.״ דעת

 זה ״חוק כהן: אמר ישתנה. לא זה מצב
 שעליו בסיס אותו על מושתת להיות חייב

 כלומר: דמוקרטית. במדינה חוק כל מושתת
ואי-אפשר להוכיח, התביעה חייבת אשמה

■! מסוגו: ראשון משפט מואשם עורר-ד
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 ,0זותס6־נ83;ן1זס1 — למבוגרים
 אנגלית — יסודי בי״ס לתלמידי
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משרדו במקידתו-בתוך מגוגה במעשה

אותו!״ הורגת ״הייתי
 הוד ,הספסל על אותי השכיב ך*וא

! / נרג צעירה בבכי סיפרה עלי,״ נפל | /
בחיפה. בתחנת־ד,משטרה ,18 בת שת,

 משרד רופא של מימצאיו בצירוף סיפורה,
 המשטרה את הניעו אותה, שבדק הבריאות,

הנערה: של מעבידה את לדין להעמיד
 ),51( לנדוי מרדכי החיפאי עורך־הדין

 מתכוננת התביעה שנים. כמה מזר, גרוש
 משרד־הברי־ לרופא נוסף למשפטו, להביא

עדים. שמונה עוד אות,
 סיפורה יעמוד העדויות כמרכז

עצמה: הנערה שד
 שחיפשתי בגלל למעשר, התחיל זד, כל

 לימודים שנות שלוש שגמרתי אחרי עבודה.
 אבל עבודה. חיפשתי לפקידות, בבית־ספר

 משפחתי המיתון. בגלל כלום, מצאתי לא
 הגעתי וכך לי, לעזור כדי קשרים הפעילה

לנדוי. של במשרדו שעובד שרר, לעורך־דין
 שרר עם פגישה לי סידרו שלי הקרובים

יומ בעוד לבוא לי אמר הוא ושם בביתו,
ב הצלחתי בחינות. ולעבור למשרד, יים

ל לירות 250ב־ לעבוד והתחלתי בחינות
חודש.

ה את לי מקריא היה כלל בדרך לנדוי
 הזמן כל נמצא כשהוא בעל־פה, מכתבים

 ליום עד בעיות בלי עבדתי כר בקירבתי.
שבוע. באותו חמישי,

-*( ★ ★
בצוואר אותי לנשק התחי?

 לעבודה באתי בבוקר החמישי יום ך•
 וחולצה חומה חצאית עם הייתי כרגיל. ^

 שולחן־ד,כתיבה ליד לי והתיישבתי צהובה,
 הבוקר בשעות המרפסת. ליד השני, בחדר

 קיבלו והם במשרד, היו לנדוי וגם שרר גם
לקוחות. מיני כל

 את שרר עזב בערך, אחת־עשרה בשעה
 בא לנדוי לנדוי. עם לבדי נשארתי המשרד.
 כשגבו מאחורי נעמד כרגיל, לי להכתיב

פת לי. להקריא והמשיך למפרסת, מופנה
ה על ידיים עלי לשים התחיל הוא אום

 הוא כאילו עצמו את ועשה והצוואר, כתפיים
 אז ככה, שזה ראיתי לי. להקריא ממשיך

 ענה הוא הידיים. את להוריד ממנו ביקשתי
ש לו והסברתי טוב?״ זה מד. ״בשביל לי

רוצה. אני ככה
לשלוח המשיך ורק לי, ענה לא הוא

 שלי החזה לעבר תוקפנית בצורה ידיים
 ב־ אותי לנשק התחיל הוא החולצה, דרך

צזזאר.
 ונורא עניינים, לי עושה שהוא ראיתי

 אבל איך, יודעת לא אני ממנו. פחדתי
לו ואמרתי שלי, התיק את לקחת הצלחתי

 אצלו, לעבוד זה ברגע כבר מפסיקה שאני
ללכת. לי יתן ושהוא

★ ★ ★
;ביהוד

עמד הוא ללכת. לי נתן לא נדוי ^
 לברוח ניסיתי הדרך. את לי וחסם מולי /

 אותי וזרק אותי תפס לנדוי ואז מהמשרד,
עוד והתחיל אלי נצמד הוא הקיר. לעבר
ידיים. לשלוח פעם

 מהחדר, ברחתי ממנו. להשתחרר הצלחתי
 של הדלת ליד במסדרון, הייתי כבר וכשאני
 1** הוא מאחורנית. עלי התנפל הוא היציאה,

 ספסל על אותי וזרק אליו, אותי משן
עליו, שטיח עם במסדרון, שנמצא כזה

לספה. שדומה
 התנפל לנדוי ואז הזה, הספסל על נפלתי

אותי לנשק והתחיל עלי, נשכב הוא עלי.
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