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 ורשמי- טרנזיסטורים גם
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 דגמים 4 מכס. וללא במטוס

 $ 140 רמקולים 2 בעלי
 אחד רמקול בעל 1050 דגם
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 הבלעדי הסוכן

4 פרץ ת״א כןן״מ כינורי

במדינה
)27 מעמוד (המשך

 מ־ מכתב צ׳ארלי קיבל בתשובה לוי. אליהו
נמצ קובלנתו כי נאמר בו משרד־המשטרה,

 אינו חדשה להודעה עד וכי בעיון, את
נגדו. שהוגש במשפט להופיע חייב

כ ימים. לאורך לא אבל שמח, צ׳ארלי
 מאחר כי הודעה קיבל מספר ימים עבור
בהעד פסק־דין ניתן למשפט הופיע שלא

 צ׳ארלי מיהר והורשע. אשם נמצא הוא רו.
 השופט, אל שבידיו המשטרה הודעת עם

 במפורש לו הודיעה המשטרה כי לו הוכיח
 השופט למשפט. להתייצב חייב אינו כי

 פסק- את במקום ביטל ההודעה, את ראה
הדין.

 של צרותיו נסתיימו לא הפעם גם אולם
 ממשרד־המשטרה. מכתב קיבל הוא צ׳ארלי.

 קובלנתו חקירת אחרי כי לו הודיעו בו
 ״אנחנו נדהם: צ׳ארלי אשם. אותו מצאו

 חקירה כשעורכים דמוקרטית. בארץ נמצאים
חב רק ולא הצדדים שני את מזמינים

 אותי להזמין כלל טרחו לא למקצוע. רים
 ממני לבקש או דברי את ולשמוע לחקירה
 זוג שאקח להיות יכול איך עדים. להביא

 הלא למותר. מעבר אנשים עוד עם לחתונה
 שהיו עד מתקמטים היו שלהם הבגדים כל

לחופה?!״ מגיעים
ה עד להילחם החליט קדושים צ׳ארלי

 משפטו יחודש שכאשר הבטיח הוא סוף.
נצי כל את למשפט יזמין חודשיים בעוד

מצ את לבדוק שיוכלו ״כדי העיתונות, גי
זכויותיו.״ ואת בארץ האזרח של בו

חינוך
היגון

מיוחד
כש מבית־הספר חזר חושנגי אברהם

 שאלה זה?״ את לך עשה ״מי דם. זב אפו
 האם הילד. השיב שאול,״ ״המורה אמו.

 ל־ ורצה בנה את לקחה פעמיים, חשבה לא
 גוש־ תמר למנהלת׳ ניגשה היא בית־הספר.

 את שהיכה המורה את לראות וביקשה חלב,
 המנהלת כשניסתה פנים. אל פנים בנה

 ויחד בנה את האם לקחה ממנה, זאת למנוע
 שעה אותה לימד בה לכיתה נכנסה עמו

ינקו. שאול המורה
ה על לצעוק האם החלה תלמידים לעיני

 והחלה שלה הגומי נעל את חלצה מורה,
 לא המורה עליו. לירוק ואף אותו להכות

 סטר הנסערת, האם את להרגיע כיצד ידע
התלמידים. כל לעיני לחייה על

 היה בה היחידה התקרית זו היתר. לא
כ משמש ינקו שאול ינקו. שאול מעורב
 ב־ מגן בבית־הספר גופני לחינוך מורה

 הגופני החינוך כי מסתבר אולם באר־שבע.
 מלהוות רחוק בבית־הספר מקנה הוא אותו
 בשמו יחד, גם ולמורים לתלמידים הגנה

בית־הספר. של
 חושנגי, אברהם את שר,יכה לפני יומיים

 המורה לימד בו לחדר ינקו שאול נכנס
 ינקו החל התלמידים לעיני וצלר. אנדרש
 היה זה בראשו. וצלר המורה את להכות

 למשפט הועמד ינקו המורה מדי. יותר כבר
 וצלר המורה בהכאת הואשם הוא פלילי.
ה בהכאת גופנית; חבלה לו שגרם ובכך

 שמחה אמו, ובהכאת חושנגי אברהם ילד
בנה. את היכר, למה לברר כשבאה חושמי,

סק את עוררה הפרשה אלים. נאשם
 בית- שכן באר־שבע. תושבי של רנותם
 או מיוחד, לחינוך בית־ספר הוא מגן הספר

 קשי־ לילדים ״בית־ספר — מכונה שהוא כפי
 ב־ שמועות נפוצו מה זמן מזה חינוך.״

חי קשי הם הילדים רק לא כי באר־שבע
 מהמורים חלק שגם אלא זה, בבית־ספר נוך

 המורה של העמדתו קשה. ביד מחנכים
אלה. לשמועות מבחן שימשה למשפט, ינקו

 במשפט, העדויות את לשמוע סיים כאשר
 הואשם ״הנאשם גנן: יעקב השופט פסק

 כרוכים אלימות שמעשי אישומים בשלושה
 שעניין הוא, ספק מכל נעלה בשלושתם...

 פורקן הנותן אלים, נאשם עם כאן לנו
מחשבתו.״ כלי את מפעיל שהוא לפני לידיו

 הטיל ינקו, המורה את שהרשיע אחרי
 ושלושה ל״י 750 של קנם השופט עליו

 שנים. שלוש למשך תנאי על מאסר חודשי
 הקביעה: את הוסיף בכך, הסתפק לא הוא אך

 לפני והתגלו שהצטברו העובדות ״מכלול
 וראשונה, בראש להיות, עשויים זה בתיק
ו משרד־החינוך בין ליחסים הנוגעת בעייה

ה החינוכי, בשטח כאן הנאשם — המורה
אי ביסודו זה עניין המשפטי. ולא אקדמי

דוו בית־המשפט על־ידי להכרעה ניתן נו
 של הבלעדי דעתם לשיקול נתון זה קא.

 הם שאף עליהם וחזקה החינוך מוסדות
המוטל.״ את יעשו
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