
במדינה
משפט

 המערער כל
זוכה
סו מכיריו: בפי המכונה סאלם, עזרא

בל תשע־עשרה בן הוא מהוד־השרון סי
דוק השופט אותו הרשיע 7.4.72ב־ בד.
 שימוש של בעבירה בוכווויץ מנחם טור

 של עונש עליו והטיל רשות, ללא ברכב
בפועל. ■מאסר חודשי שמונה־עשרה

 ער־ באמצעות סוסי, עירער 18.5.72ב*
הדין. פסק על משגב חיים רך־דין
״ב המחוזי: בית־המישפט כך על קבע

 ליקוי אירע בבית־המישפט הדיון תהליכי
 קצין של דו״ח נדרש שלא בכך, רציני

 שהוא המערער, של גילו למרות המיבחן,
ל פוסל, זה ליקוי שנה. תשע־עשרה בן

 את מחזירים אנחנו הדין... גזר את דעתנו,
קב אחרי חדש גזר־דין מתן לשם העניין

מיבחן.״ קצין של דו״ח לת
מקרה. ועוד
 מ־ שמונה־עשרה בן נער שמעון, משה

 בוכרי השופט על־ידי הורשע כפר־סבא
בי וללא רשיון ללא בנהעת־רכב וויץ
-מאסר. שנות לשלוש ונידון טוח

ממנו לכשיצא לבית־הסוהר. הוכנס משה

 וארבע עשרים הנאשם את תזמן טרה
המישפם. לפני שעות

כש לקרות? יכול זה זאת בכל ״מתי
 שיביאו מבקש במעצר בהיותו הנאשם,

 ייתכן זאת, עם שופט. לפני מיד אותו
 להבהיר צריכים היו פורמלית שמבחינה

זכו את מיד, להישפט שביקש בשעה לו,
 חובתו זוהי הפישפט, בזמן ואילו תו.
 זמן כמה לפני לשופט להודיע התובע של

 אינו שהשופט כיוון האישום, כתב הוגש
זה.״ את יודע

 שבבית- הקטנה בלישכתו יושב כשהוא
 כתפיו על כפר־סבא, של השלום מישפט
ושי הנכבד, תפקידו סמל שחורה, גלימה

 ׳מנחם השופט, מהווה מכסיף ראשו ער
ביותר. מרשימה דמות בוכוויץ,

ה על לשופט להעיר התובע ״מחובת
ב ״התובע מסביר. הוא בתזכיר.״ צורך

 זה. את עשה לא האלה המקרים שלושת
 לפני המונח האישום שבכתב הוא, נכון

 שהחוק וברור הנאשם, של גילו רשום
 לי יש תמיד לא אבל לי, ומוכר ידוע
המונ הרבים הניירות בכל לפשפש זמן
 של גילו מה לראות כדי שולחני על חים

הנאשם.״
 בפסק- זמן." אין ״לקצינות־מיכחן

 סאלם, עזרא שהגיש לעירעור שלו הדין
דוד המחוזי, בית־המישפט שופט מצווה

בוכוויץ שופט
ונשנים חוזרים עירעורים
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: ן ז ו א  דמות )5 קרתגני. מצביא )1 מ
 עיר )10 על־טבעי. יצור )9 השירים. משיר

בתו )12 הקדומה. במצריים ביאור, אי על
 כלי )16 בצה״ל. אלוף )14 נגיד. )13 כו.

 )19 כבוש. צמר )17 שנספה. ישראלי שיט
 )24 מינית. סטיה )21 סוד. )20 מים. בור

 מחנך )26 כנעני. אליל )25 ברירה. מילת
 החפשי). והילד (המשפחה אנגלי וסופר

 בירה )33 ישראל. מלך )29 תנועה. די)
 הר־ סוס )36 כועס. )35 אמריקאית. ום
 ח״כ )41 פלא. )40 דת. איש )38 ̂-עה.

 הארץ. בדרום קדומה עיר )42 בחדשות.
 )47 כיוון. )45 זכה. )44 מלחמה. אל )43

 נווד. )52 הבוקר. לכוכב כינוי )50 ריקוד.
ב חי )57 הצמח. חלק )56 אלגוריה. )54

 )62 ערבית. ועידה מתקיימת בה )59 מים.
 תו )64 פטנטי. מנעול )63 העינב. קליפת
 באלפבית. אות )66 חם. אפר )65 נגינה.

 עברי. חודש )70 תבואה. )69 קמין. )67
 איטלקי מדינאי )74 קמיע. )73 צאן. בן )71

הרנסנס. בתקופת

 שפירושה סלנג מילת )1 :דמאונ
 כזב. )3 נמצא. )2 אמיתי. לא חשיבות, חסר

 זנב. עודף, סרח )5 אלכוהולי. משקה )4
 שיש משרד )8 נעים. לא טעם )7 מועך. )6

תע )12 אצולה. תואר )11 שר. חצי רק לו
חק עבודה )18 תומר. )16 הוא. )15 רובת.
 לבוש. חלק )21 יהיר. מתנשא, )19 לאית.

 מנהיג )25 מסדרון. )23 גדול. חי בעל )22
 הכוחות. אחד בפיסיקה, תופעה )28 ערבי.

 אי־ )31 לנקניקים. ישראלי חרושת בית )30
כי ריאקציה )32 בחי. לפגוע אסור בו זור

 בעת נשמע )36 לרשות. תשלום )34 מית.
 גופני. צער חלי, )38 אספה. )37 סופה.

 אביון. )46 לאום. )42 שומן. בו שאין )39
 מם )50 מטר. )49 שוק. )48 חייל. )47

 בטן )53 חוקי. )51 י״ג). ד׳, (עזרא הדרך
 האדמה). (שירת גרמני מלחין )54 עבה.

קו של מוצאו ארץ )56 רומי. משקל )55
 שותה )60 אבנים. ציבור )58 מפורסם. סם

 כינוי )62 היהדות. מגדולי )61 לשכרה.
בגי מונח )67 נוכח. דבר או לגוף רומז

תן! )72 דורון. )71 חומל. )68 אוגרפיה.

ואחת. עשרים בן יהיה
 המחוזי בית־המישפט של בפסק־הדין

 ״אנו :נאמר הנאשם, שהגיש העירעור על
 על הראשון העירעור זה שאין מצטערים
 נוכחנו שופט. אותו של גזר־הדין

 על קפדנית שמירה היתד. שלא לראות
 תזכיר דרישת לגבי החוקיות ההוראות

קצין־מיבחן.
שהפרקלי המשאלה, את מביעים ״אנו

ב להופיע הרגילים לתובעים תפנה טות
 בשאלה אותם ותדריך בית־מישפט, אותו

כש יטעה שבית־המישפם למנוע בכדי זו
 נאשמים, של דינם את לגזור בא הוא

 קצין של בתזכיר צורך יש גילם שבגלל
 רואים אנו אין הנוכחי בעניין מיבחן.
הדין.״ גזר את לבטל מאשר בדירה

 ישראל גם לפשפש.״״ זמן לי ״אין
 על מאסר שנות שתי עליו שנגזרו יפת,
ב שהגיש בעירעור זכה שופט, אותו ידי

 של תזכיר הגשת אי זהה: הנימוק עצמו.
גזר־הדין. מתן לפני קצין־מיבחן

יטיל לא :נאמד דיני-עונשים בחוק
 תנאי על שלא מאסר עונש בית־המישפט

 מיבחן, קצין של תזכיר קבלת לאחר אלא
 שטרם נאשמים לגבי קבועה הזו והחובה

גזר־הדין. מתן ביום 21 להם מלאו
דוק השופט, אומר טכנית,״ ״מבחינה

שהמיש־ ייתכן ״לא בוכוויץ, ׳מנחם טור

 של בערבות הנאשם את לשחרר לוין,
של התזכיר ״קבלת וקובע: ל״י 3000

 זה, במובן פורמלי הוא המיבחן שירות
מהו הוא אך בלעדיו, מאסר לגזור שאין

 כדי התזכיר בתוכן שיש זה, במובן תי
 על להטיל שיש העונש טיב על להשפיע
 לא זה נוסף מעצר כי לי נראה הנאשם.

 מעצרו רציפות על לשמור כדי אלא בא
להשתח שסיכוייו הנחה, מתוך העורר של
 קלושים.״ בפועל רר

 ״המעצר בוכוויץ. השופט מתנגד ״לא,״
 קצי־ כי התזכיר, בהכנת פוגע אינו הנוסף

 שנה, לפני בנאשם טיפלה כבר נת־המיבחן
דע חוות את להשלים רק צריכה והיתד.

מש דברים שנה שבמשך ■נכון זה תה.
 ה־ קצינת צריכה היחד, אז אבל תנים,
 להכין כדי שחרורו את לבקש מיבחן
 ה־ שלקצינות ידוע, הרי מזה חוץ דו״ח.
 כפי עבודתן את לעשות זמן אין מיבחן
 מבקרות הן ואין להעשרת, צריכה שהיא

 לפיקוחן.״ הנתונים האנשים אצל
 דרך על ׳מגיבה בתי־המישפט הנהלת

ץ: דוקטור של שיפוטו כווי  זה ״אין בו
ל בתי־המישפט הנהלת של מסמכותה

 הוא הדבר שיפוטיים. בהליכים התערב
שי הליך עירעוד. ערכאת של •מסמכותה

ש בדרגים יורק אך לתקיפה ניתן פוטי
 מלבד מרות השופט על אין בחוק, נקבעו
החוק.״ של מרותו
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