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במדינה
תחבורה

 עשרות
 מכוניות

נהג לכל
 הצעיר את שעצרה הבלונדית, השוטרת

ב שנהג הבוהות, העיניים בעל המקריח,
 ז׳בוטינסקי רחוב במורד הפרטית מכונית

 יוצרת היא כי לעצמה שיערה לא ברמת־גן,
 לעניין העשוי חשוב, משפטי תקדים בכך

 היא כי הוא, שידעה כל בישראל. נהג כל
 ואכן, חשוד, בעיניה שנראה טיפוס עצרה

כש ברכב נהג כי הוכיחה מיסמכיו בדיקת
 פג תוקפה אשר תעודת־ביטוח נמצאת בידיו
כבר.

 הובא הנהג פן. אכל מבוטח, לא
ה בפני ביטוח. ללא רכב נהיגת על לדין

 תעודת לו יש כי הסביר, אנטין חיים שופט
 כן שהיא — אחר רכב על אחרת, ביטוח

 המרחיב סטנדרטי סעיף יש ובה תוקף, ברת
 נוהג. הוא בה מכונית לכל הביטוח את

 נהג כאשר גם מבוטח למעשה היד, לפיכך,
 ואשר השוטרת, על־ידי שנעצרה במכונית

ה תעודת־הביטוח תוקפה. פג של
ה את השופט דחה זו, טענה למישמע

 אלכסנדר רב־סמל לתובע, הורה משפט,
 של מהותה את נוספת פעם לבדוק ציזלר,

התביעה.
 להתעניין במקום התובע, אש־קודש.

 הנאשם את לשכנע ניסה התביעה, במהות
 ומשום לו, יעמוד לא המקורי טיעונו כי
 עשוי ואז באשמה, להודות לו כדאי כך

 לתקופה ופסילה נמוך בקנס לצאת הוא
 הסכמתי,״ ״לא כמובן. יחסי הכל קצרה.
 של אש מרצדת כשבעיניו הנאשם, סיפר

והת עורך־דין אל ״פניתי מלחמת־קודש.
איתו.״ ייעצתי

ה הופיע המשפט, של השנייה לישיבה
 זכרוני. אמנון בעורך־הדין מצוייר נאשם

או בתעודת־הביטוח מצוייר בא עורך־הדין
 לא אמנם זו תעודה הנאשם. הזכיר תה

ה נתפס בה למכונית כאמור, התייחסה,
 4 בסעיף בה, נאמר מאידך אולם נאשם,

.לתנאים ״בהתאם : שלה .  החברה תפצה .
ב אישית נוהג שהוא בעת המבוטח את

הושכ ולא בבעלותו שאינה פרטית מכונית
״ רה .. . לו

 השופט, הופתע כך,״ ״אם עצום. סיכון
 ולנהוג אחד ביטוח לעשות אדם יכול ״הרי

 חברות בבעלותו. שאינן מכוניות בעשרות
ב עצום סיכון עצמן על מקבלות הביטוח

 כדי לזמן זקוק שהוא החליט הוא נר׳"
פסק־הדין. מתן את דחה בבעייה, להרהר

 פסק- הוציא החלטה, לידי הגיע השבוע
 תקדים בכך יצר הנאשם, את המזכר, דין

 לו שיש נהג כל של זכותו את המאשר
 בזכות לנהוג אחת, מכונית על מקיף ביטוח
 חסרת אחרת, מכונית בכל גם זה ביטוח
עצמה. משל ביטוח

משפט
ם סכ  ה

ניאוף של
כל הוא לשיגעון. עד אותי אהב ״הוא

 לא שאני בטוח להיות שכדי לי, קינא בו
 הוא איננו, כשהוא לבדי, לים בשבת אלך
 האברים ובשאר ברגליים אותי נושך היה

ה לצאת שאתבייש כדי סימנים, לי ועושה
חוצה.״

 אלו פרטים מוגסי* שושנה סיפרה כאשר
 כבר זקני,* לאליהו הסוערת אהבתה אודות
 שנותר מה כל העבר. נחלת זו אהבה היתה
 קבע שבסופו מר משפטי מאבק היה ממנה

מענ תקדים בייסקי משר, המחוזי השופט
שמה — נשוי גבר עם החיה אשה : יין

 שכן הצבי• קרן על עלומיה את לעיתים
ל ולחזור לנוטשה, מחלים הגבר כאשר
 פיצוי או מזונות לד, חייב הוא איך אשתו,
אחר.

ם ה א מ" מ די אלי את הכירה שושנה נ
 ,25 בת אז היתה היא שנתיים. לפני הו

 כי בהתחלה ידעה לא לדבריה, .37 בן הוא
 מאוחר היד, לה, נודע כאשר נשוי. הוא
ראשה. מעל עד התאהבה היא :מדי

 אפף נדיב, כמאהב התגלה מצירו, אליהו,
)36 בעמוד (המשך

זיהוי. למניעת שונו השמות •
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