
במדינה
סשפט

ס די ק ת
מפוצץ
 כראש לתפקידו שנבחר לאחר חודשיים

 משנתיים. למעלה לפני רמת־גן, עיריית
 ד״ר של ביתו את עזה התפוצצות החרידה
 ולבתי לבית רב נזק גרמה פלה ישראל
 המיש- עצרה חקירותיה, בעקבות שכנים.

 בעל היללי, עובד את במעשה, כחשוד טרה,
 כן לפני מיספר ימים לוה בדרך סטייקייה

 הסטייקייה את רמת־גן עיריית פקחי הרסו
 נקמה במעשה חשדו והשוטרים היללי, של

שוח ממושכת, חקירה שלאחר אלא מצידו.
 אליבי להמציא הצליח כאשר היללי, רר

רצון. משביע
 הצליחה לא היום, עד חדש. עימות
המפו האלמוני על ידה לשים המישטרה

 מייד המתין. לא מקום, מכל היללי, צץ.
פלי תביעה הגיש ממעצר, שיחרורו לאחר

 שהרס על רמת־גן, עיריית ראש נגד לית
 חוקית. בלתי בצורה שלו הסטייקייה את

 לפשרה: השניים הגיעו התביעה, בעקבות
פיצ והעירייה תביעתו, את ביטל היללי

ל״י. 37,500ב־ אותו תה
 חדש עימות נערך שבועות, מיספר לפני

 הפעם, עירוניים. פקחים לבין היללי בין
הם תל־אביב. עיריית של פקחיה אלה היו

עז היא וכי בו, בוגדת אשתו כי מקרין,
 ביקש הוא לרצונו. בניגוד הבית את בה

 לגט שהבקשה עד אליו, לחזור אותה לחייב
 שהאשה מאחר הרבני. בבית־הדין תידון
 למזונות, זכאית היא אין הבית, את עזבה
טען.

 זו. טענה קיבל לא שיינבוים השופט
 כי השופט, קבע חסרת־תקדים, בהחלטה

בגי חשדות אשתו נגד מעלה שבעל ברגע
 לחזור ממנה לדרוש יכול הוא אין — דה

 לסרב המלאה הזכות יש ולאשר, אליו,
איתו. לחיות

 ל״י 400 לשלם חוייב נגר התוצאה:
 כל כי לטענתו, להרצליה. מזונות לחודש

השו השיב ל״י, 500ל־ מגיעה משכורתו
 את ותשיג יותר, תעבוד ״תתאמץ, פט:

הכסף.״

עתונחז
מי הכסדו

היינו!

 העתונאים את וראיתי סביבי ״הבטתי
 למאמצי והערכה ענין ברוב מאזינים
 מגלה שהיא וההבנה המקצועית הוועדה

 ובמאמרים ברשימות ונזכרתי לצרכיה,ם,
היה כאשר מהם, חלק על־ידי שנכתבו

המריבה מירפסת ליד היללי(מימין)
חוקית לא הריסה נגד

 שהקים המירפסת את להרוס להיללי הורו
 הזהירו, מנהל, הוא אותו אמו, של בקיוסק

 לעשות בעצמם יבואו כן, יעשה לא אם כי
זאת.

 עיריית של למחלקת־הפיקוח סר היללי
 בפעם קרה מה לאחראים הזכיר תל־אביב,
עסק. לו הרסו שמפקחים האחרונה

 פקחי יותר. מהפרעות סובל הוא אין מאז,
בשטח. עוד נראו לא תל-אביב עיריית

 בוגדת! האשה
ם תו ת ס הפה א

 בוגדת אשתו כי שגילה גבר, יעשה מה
שיס מוטב עדיין, בה רוצה הוא אם בו?
 עמרם לאחרונה גילה זאת הפה. את תום
אור־יהודה. תושב נגר,

 בית־המש- שופט בפני דיון בעת זה היה
 נושא שיינבוים. אלישע בתל־אביב, פט

 הרצליה שהגישה מזונות תביעת :הדיון
 את עזבה הרצליה עמרם. בעלה נגד נגר

בג שפרצו ממושכות, מריבות לאחר הבית
 הרצליה כי )36( עמרם של האשמותיו לל

צעיר. מאהב עם בו בוגדת )20(
 פרצה המישפטי, הדיון תחילת לפני
 זה היה בית־המשפט. במיסדרון קטטה
 מגיעה אשתו כיצד ראה שעמרם לאחר

ה הגבר בזרועות חבוקה לבית-המשפט
 לנגד ״אפילו בצעקות: פרץ עמרם אחר.
מהו התפתחה ?״ איתו מתמזמזת את עיני
 סדרני הצליחו רבים במאמצים ורק מה,

הרוחות. את להרגיע בית־המשפט
עמ טען שלו, בכתב־ההגנה שתחזור.

דרור עורד־הדין סניגורו, באמצעות רם,

 ה* עובדי של דומות בתביעות מדובר
 בנמל־ד,תעופה סבלים באשדוד, תיפעול

 לגלגו כיצד זכרתי דוודים... או בלוד,
 עשו כיצד תביעות, של ארוכה שורה על

 של ד״מדוייק החישוב את אחד לכל
 כלפי השתמשו כינויים באילו המשכורת,

 עתה יעשה האם אמצעים... שנקטו אלו
 אחוזים בכמה החשבון, את מהם מישהו
התבי מסתכמות השכר, להסכמי מעבר

 את רק אמנה ? תתאים הע של עות
 לכל לחודש ל״י 120 דורשים בו הסעיף
 ייצוג״. ״דמי הנחמד השם תחת עתונאי

 גם יגיע לא מדוע לנו, ■מגיע הוא אם
 מקצועות בעלי של ארוכה לשורה
?״ אחרים

 של צביעותם על זו נוקבת ביקורת
 ונלחמים המגנים ישראל, מעתונאי רבים

 בעלי של שכר תביעות נגד בעתוניהם
 את בעצמם דורשים אד אחרים, מקצועות

 אצל פוסלים שהן והטבות העלאות אותן
 שר־האוצר על-ידי הושמעה לא אחרים,

 אותה השמיע ההסתדרות. מזכ״ל או
עתונאי.

 דבר. כתב סדומי איזיק זה היה
 מראשי תובעים אנו קרובות ״לעיתים
 הדוגמא והיכן אישית, דוגמא המדינה
 ושאל: סדומי המשיך שלנו?״ האישית

 אנשים הקוראים יראו בנו גם ״אם
 המתבטא המעמד הוא העיקר שאצלם
המע לעתוגים ואבוי לנו אוי בכסף,
אותנו.״ סיקים

 לא ישראל עתונאי על זו ביקורת
 בעלון הופיעה היא עתון. בשום פורסמה

 דד אגודת של לחבר, איגרת פנימי,
בתל־אביב. עתונאים
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ס וטיולים ביקורים

רודוס ♦
מיורקה דה פלמה ★

קריסטו.) בפורטו הנטיפים (מערת

סונטחוט) (מנזר ברצלונה ★

טו. ניצה ★ מונ קו, מונ ) נ,ו ( לו

ורומא) פלורנס (פיזה, ליבורנו ★

וסורנטו.) אמדפי (פומפייה, נפול׳ ★

פמגוסטה *
 מקומן הבטח

בהקדם!
י הנסיעות משרדי בכל והרשמה פרטים
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