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ה מור ת
שפזאת

 של בתביעתו מכירה הכנסת היתר, אילו
כ כיום בו ומכירה בן־גוריון, דויד ח״כ

 צריך בן־גוריון דויד היה בכנסת, רפ״י סיעת
 )22( יונדם מלכה לפקידה ל״י 2481 לשלם

מירושלים.
ב רפ״י של הבחירות במטה עבדה מלכה
ש אחרי השישית, לכנסת בבחירות ירושלים
 ח״כ על־ידי כטלפונאית לעבודה התקבלה

 ביג׳י. של מזכירו שהיה מי נבון, יצחק
 נאמנה מפלגת־פועלים להיות הבטיחה רפ״י

מל של משכורתה את אבל תמורה, ולחולל
שילמה. לא יונדם כה

 רק קיבלה ומלכה שנים, שלוש כשחלפו
 לדין תבעה לה, המגיע חשבון על ל״י 400
 נבון יצחק את העבודה, מפלגת רפ״י, אה

 אותם שיחייבו ביקשה פרס, שמעון ואת
 הגישה מפלגת־העבודה לה. המגיע את לשלם

 על קיבלה לא מעולם כי טענה כתב־הגנה,
 על־ידי בעבר שנעשתה התחייבות עצמה
רפ״י.

ל לוי מורנו השופט של הצעתו למרות
 כמפלגה לגוף נאה זה אין ״באשר התפשר,

 סירבה שכר־עבודה,״ מתשלום חוצנו לנער
מש אמנם העבודה להתפשר. מפלגת־העבודה

 לדברי אבל רפ״י, של אחרים חובות למת
בקשתה הגיעה כאשר מלכה, של מקורביה

כן־יאהרון נאשם
לשוטרת ברנה,

 פסק: ספיר, פינחס העבודה, מזכיר של לידיו
 לשלם!״ לא זה ״את

זאת לאור המשכורת! את לעקל
 ש־ מאחר ברירה. השופט בידי נותרה לא

 הוציא משפטי, כגוף עוד קיימת אינה רפ״י
 נבון, ויצחק פרם שמעון נגד איטי פסק־דין

 חייב לחוד, מהם אחד וכל ביחד שניהם
 עבור שכר־עבודתה את למלכה לשלם אותם
רפ״י.

 מתתיהו עורך־הדין מלכה, של פרקליטה
להו התחייב הוא בכך. הסתפק לא עצטון,

 בהסכם־ מצויין הדבר שאין למרות כי כיח,
ה עליה קיבלה לרפ״י, המערך בין האיחוד
 אם רפ״י. של חובותיה את לשלם עבודה
 יונדם למלכה ישלמו לא ונבון פרס שמעון

 על להעיד אישית אותם יזמין שכרה, את
כר•

 החוב, את עדיין שילמו לא ונבון פרס
 אמר ברירה,״ לי תהיה ״לא פסק־הדין. למרות
 את נגדם להפעיל ״אצטרך השבוע, עצמון

בכנ משכורתם את ולעקל ההוצאה־לפועל
סת.״

משפט
ת סיגו ח

ח צ נ ל

 לבית־המשפני בישראל מוגש יום בכל לא
כא כך, משום שר־לשעבר. נגד כתב־אישום

 חיים התל־אביבי התעבורה שופט גילה שר
 ב־ לשעבר שר־התחבורה של שמו את אנטין

 בגליונות־ בן־אהרון, יצחק ממשלת־ישראל,
להק החלים למשפט, לו שהוגשו האישום

מיוחד. טיפול לו דיש
בדצמ 18ב־ כי הסתבר, כתב־האישום לפי

 מעבר־ את בן־אהרון יצחק חצה 1968 בר
 כשברמ־ בתל־אביב, פרישמן ברחוב החצייה

 ב־ שניצבה שוטרת, אדום. אור דלק זור
 עבי־ על דו״ח מייד לו רשמה מקום, קירבת

רת־חנועה.
 בביח־המשפט, להתייצב טרח לא בן־אהרון

 דו כתב־אישום, לכל המצורף בשובל אבל
להת חייב אינו כי תשומת־ליבו את מפנים

 רשם בעובדות, מודה הוא אם למשפט ייצב
ה על ברכה ״תבוא השוליים: על בבתב־ידו,
שוטרת!״

, ה ד ו א ת ש. ל נ ו  את משכה ״ההערה ע
 ן אנט השופט השבוע סיפר תשומת־ליבי,״

 ולפי השם על ״הסתכלתי הזה. העולם לכתב
שה ידעתי רמת־הכובש׳, ,קיבוץ הכתובת

 אני אותו לשעבר, בשר־התחבורה מדובר
אישית.״ לא כי אם מכיר,
להע המקובל הנוהג מן השופט סטה כאן

ב המודה עבריין־תנועה כל אוטומטית ניש
 שר־לשע- לדחוף יכול מה שקל הוא אשמתו.

 באור כביש לחצות בממשלת־ישראל בר
 ודאי ״בן־אהרון למסקנה: והגיע אדום,
 המדרכה. מן שירד שעה במחשבות, שקוע

 התנועה בחוקי המזלזלים הפושטים את
 שאינם זקנים, אנשים לא אבל לרסן, צריך

 דק אינו השוטרת תפקיד לרמזור. לב שמים
 יש ולכוון. להדריך גם אלא דו״ח, לרשום

 למחול לנשיא־המדינה: כמו הסמכות בידה
עבירות.״ על

 בהחלטתו: אנטין השופט קבע לזאת אי
 להביאו שאין בחבר־כנסת שהמדובר ״מאחר

 שאין ובוודאי הכנסת, ברשות אלא בפלילים,
ה הפרוצדורה כל את להפעיל המיקרה זה

 המשטרה תעשה טוב כי לי נראה הזו, כבדה
 בשליחת ותסתפק זה, במשפט תמשיך לא אם

 דוו־ ולאו — בן־אהרון לחבר־הכנסת מכתב
 הברכה על לו ותודה — אזהרה מכתב קא

לשוטרת.״
 את ביטלה השופט, בעצת שמעה המשטרה

 חברותו בזכות בן־אהרון, יצחק נגד האשמה
בכנסת.

הוא, ידעו לא השופט וגם שהמשטרה מה
 בן־אהרון יצחק אין שנים שלוש מזה כי

כחבר־כנסת. עוד מכהן

ת ד היל ם־  יו
ברצח לגאשס

 שנערכו ביותר המזעזעים המשפטים אחד
 בבית־המשפט עתה מתנהל בישראל, כה עד

ל כבית־משפט בשבתו בתל־אביב, המחוזי
והשופ קנת, מקם הנשיא־התורן בפני נוער,
נאש בו מני, ואליהו דולב יצחק ד״ר טים
 בית־הספר מנהלת ברצח נערים שני מים

 כלה ביפו, הנמצא שלווה, מפגרים לילדים
קירשנבוים.

 על לראשונה הנערים שני התיישבו כאשר
 אחרים צעירים כאלכי ניראו הנאשמים, ספסל
 גימנסיה חולצת שנה: 16 להם מלאו שטרם

 שני רק נבוך. וחיוך תמימה ארשת תכולה,
 ספסל־ של עבריו משני שישבו השוטרים,
 להיות עלולים השניים כי הזכירו הנאשמים,
 ביותר: החמורות העבירות באחת מורשעים

בכוונה־תחילה. רצח
 ייווצר המשפט במהלך כי התברר בינתיים

 עקרונית החלטה מתן שיצריך מוזר, מצב
ה אשר זה הנערים, לאחד בית־המשפט. של

 רכושה, כל את לו הורישה הנרצחת מנהלת
ב מלאו בבית־הכלא, להתאבד ניסה ואשר
 מאחר שנה. 16 בינואי, 28ב־ שעבר, שבוע

 רק תיערך בית־המשפט של הבאה וישיבתו
 לבגיר־רך, זה נאשם יהפוך בפברואר, 6ב־

 לגביו רגיל. בבית־משפט להישפט יכול אשר
 לשקול בית־המשפט של זכותו קיימת אינה
 ברצח הרשעה של במיקרה העונש מידת את

ש השני, הנאשם של (כזכותו בכוונה־תחילה
 להטיל חייב בית־המשפט ).16 לו מלאו טרם
ה העונש את ברצח המורשע בגיר־רך על

 מאסר ישראל: במדינת בחוק הקבוע יחיד
עולם.

 אם לקבוע איפוא, ייאלץ, בית־המשפט
 מידת־ לצורך באם, אשם, הנער את ימצא

 המעשה ביצוע בעת בגילו יתחשב העונש,
ב או בבית־הדין, לראשונה התייצבו ובעת

גזר־הדין. מתן בעת גילו

1640 הזח העולם
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דחוף!
להפתח המוכנה למסעדה
מנהל־מפעיל דרוש

 עדיף לקוחות. בעל רצוי גטו. מהרווחים 50ס/ס תמורת
תל־אביב. 1208 ל־ת.ד. לפנות: נא בהצעות נשוי. זוג

ת ב תו כ י ו נ י •
 ממבקש כתובתו את כשנות המבקש מטי

 על־מנת מראש, שבועיים על״כך להודיע
ההדש למען העתון במשלוח עיכוב למטע


