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 ר!ערור חגגאל יזוכה האם
ללא גשק גשיאת מאשמת

בתקופת ׳שזוכו כפי — רשיון
הגנה? אנשי שני המנדט

 מרדכי של בחנותו השמשות ניפוץ רעש
 לא בתל־אביב, 6 טברסקי ברחוב רביד,
 הבחינו לא וכך הסביבה. מדיירי איש עורר

ב החודר )28( קערור בחננאל הדיירים
 לחנות נגדו, האשמה לפי החשיכה, חסות
 טוב: מכל בכליו ומטמין החילוף חלקי

 תשעה מפתחות, תשע חשמל, נורות 34
התנעה. מנעולי ושלושה ברגים

 ממתין )31( סולמי שלום חברו, בעוד
 130 את גם ומצא חננאל פישפש בחוץ,
החנות. בקופת שעה אותה שנימצאו הל״י

 לאורך קערור אל נדבק לא השלל אבל
 לנסיגה, להתקפל מנסה הוא בעוד זמן.

למ שהגיעה החוק חוליית אותו הפתיעה
 החוק את העדיף המאבטח, ידידו, קום•

הלילה. תוך אל נמוג מרחוק,
 צפוייה, הלא הפגישה מן הופתע קערור
חוד שישה לפני רק פחות. — השוטרים

 תמים ירח של מבילוי אותו שיחררו שים
פריצה. בעוון בכלא

 ע׳ל שנערך בחיפוש צעצוע. או אקדח
 הואשם וכך אקדח. נמצא הלילי הפורץ גוף
חוקית. רשות ללא נשק בנשיאת גם

 עורך- ,החשוד של פרקליטו התערב כאן
 חנה לשופטת פנה הוא מישגב. חיים הדין

 נשק שכלי מגדיר החוק כי וטען אבנור
 למות ולגרום קליע לירות העשוי ״כלי הוא

 קבע האלה, האלמנטים שני ואולם, אדם.״
 קע־ של באקדח מצויים אינם הפרקליט,

 האקדח כי נתגלה בבדיקה שכן חד.״
 הפרקליט ביקש זו בטענה נוקר. חסר

המשפט. עד ממעצרו הנאשם את לשחרר

 וקערור לבקשה, נענתה לא השופטת
 לחשד הפריצה. חשד בגלל — עצור נשאר

זה. בשלב התייחסה לא הנשק, נשיאת
 הפרקליט יוכל המשפט מועד כשיגיע

 שאירע דומה מיקרה לבית־הדין להזכיר
 הגנה, אנשי לקבוצת שנה כשלושים לפני

 כלי־נשק. עם הבריטים על-ידי שנתפשו
 25 של לגזר־דין צפוייה היתה הקבוצה

 הש״י, של תחבולה ורק — מאסר שנות
 הצילה כלי־הנשק, נוקרי בגניבה הוצאו בה

 — בדין המוחלט לזיכויים הביאה אותם,
 היו לא כלי־הנשק כי המקורית בטענה

הנוקדים. ללא כלי־נשק,

רכי אדם ד
ה ה הליג ל פ לרעד. יהודים מ
כשרותי להשתמש ביקש יהודי

להגנה הליגה של ההגירה
כ־ קיבל אירגונו כי טוען הרב, כהנא

 רצונם על הארץ תושבי מערבים פניות 40
 של האדיבה בעזרתה מישראל להגר העז

 להטיל עדיין ניתן זה במיספר הליגה.
 הליגה יכולה אחת הצלחה אך גדול. ספק

 מלאה: בגאווה לזכותה לזקוף
ההגי לשרות פנה ישראל, אזרח יהודי,

לח בלי הטוב ומרצונו האירגון, של רה
 ממב־ באחד אליו תיפנה שהליגה כות

 הציע לדרוזים, בטעות שמוענו תביה,
להגירה. כמועמד עצמו

רמת־ תושב לוי, שבתאי הוא היהודי
 לפני נפצע אשר לשעבר, טראקטוריסט גן,

דרכים. בתאונת שנים כשלוש
 שאחזה הנדודים לתאוות הסיבות את

 את מדגיש ״אני בפשטות: לוי מסביר בו
 אזרח כמו הזאת. בארץ ערבי כמו עצמי

 להגנה שהליגה שמעתי שנייד״ ממדריגה
 מהארץ. לצאת לערבים עוזרת יהודית

 לי שיעזרו וביקשתי אליהם פניתי אז
 אפריקאית.״ ארץ לאיזה או לספרד להגר

של זו להרגשה הסיבות ׳מוח. זעזוע

לוי להגירה מועמד
מפליט גרוע יותר

 בתאריך מתחילות לשעבר, הטדאקטוריסט
דר בתאונת נפצעתי יום ״באותו .24.4.70

 בידי נהוגה שהיתר, מכונית על־ידי כים
 פירטי את לוי משחזר אוחיון,״ אלברט

 הייתי בטילון. אז נהגתי ״אני המיקרה.
 התאונה ממקום אותי כשהעבירו הכרה חסר

ב קשה נפצעתי איכילוב. לבית־חולים
החו בבית וחצי חודשיים ושכבתי רגלי
 מכה גם קיבלתי מהמיטה. לרדת בלי לים

 מזה.״ מוח זעזוע לי והיה בראש
 מבית־החולים בצאתו הוכרח לוי לדברי

 אישפוזו. דמי לתשלום שטרות על לחתום
למע אבי ״שילם מוסיף, הוא מזה,״ ״חוץ

ב לבית־חולים. במזומן לירות מאלף לה
 היה מאיכילוב שקיבלתי המחלה סיכום
 בבית־ לשיקום ללכת צריך שאני כתוב

 בתל־אביב.״ הדסה חולים
ל סרבו בהדסה כי ומספר ממשיך לוי
כל את מראש ישליש אשר עד קבלו

מרוימט■ אבסורד גילה לאורחות 1 מורה
ת ויטה ק ו ל ח י ל פ ד ו ת ע ו ל ו ק ה בש

בארץ ג 1להוהי רוצי□ אותה בבחירות

טעויות שר □וגדיה
שמו להם. איכפת שעדיין יהודים ש *

 מאות לשלם זו איכפתיות בשביל כנים
הפרטי. מכיסם לירות ואלפי

 מורה ),40( אלון אברהם הוא מאלה אחד
 מאיר הנוער בכפר והיסטוריה לאזרחות

נמ 49ב־ מהונגריה שעלה המורה שפייה.
לבן. ואב ,נשוי ,1964מ־ בכפר צא

 הראשון, האיש כיום הוא אלון אברהם
 מתמטי אבסורד שגילה בעולם והיחיד
הפרו של הקולות עודפי חישוב בשיטת

 אותה זו, שיטה דה־הונט. הבלגי פסור
 בבחירות לאמץ גח״ל־מערך ראשי מנסים

ה מן קטנות מיפלגות תנשל הקרובות,
 המעט את מעניקה בעודה להן, שיש מעט
הגדולות. למיפלגות הזה

 לימים־ לעזור אינטרס כל לי היה ״לא
 אלון מספר אחרת,״ או זו קטנה לגה
 ישבתי ״פשוט דה־הונט, אבסורד גילוי על
 שדה־הונט הבנתי אחת ובבת אחד יום

 המורה על עברו יום אותו מאז טועה.״
 אך שינה. .ללא לילות הרבה לאזרחות

 פירסם גילויו, בצידקת משוכנע כשהיה
 בשלמו בוקר, עיתוני בשני במודעה אותו
 ל״י. מאלף למעלה המודעות שתי עבור
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השיקו העורכים. מן שלילית לתשובה
 ״אם אלון, מסביר פשוטים,״ היו לים

 המאמר פירסום למועד עד לחכות אתחיל
 כמו החוק. יתקבל ובינתיים זמן, יעבור

 מן יתלהבו לא שהעורכים חששתי כן,
 מתמטית בשפה ,נכתב הוא שלי. הגילוי

 עינם את למשוך כדי בלבד, למתמטיקאים
־-....־------------ י0—

אלון אברהם מורה
לו שאיכפת יהודי

 להיות בשביל ולא לדבר, המומחים של
את שמע שלא שעורך הנחתי פופולארי.

 לא העולם ״בכל ישקול: מעולם שמי
אב ודווקא פסול, שום בדה־הונט מצאו
 הגדול?' המגלה הוא משפייה אלון רהם
 בכספי.״ מודעה לפרסם מיהרתי ולכן

 איום יוסר כאשר כי מקווה המגלה
 ולא צדק אלון כי שיוכח לאחר החוק,

 של הכספים ועדת לו תחזיר דה-הונט,
 שרות עשיתי ״הרי הוצאותיו. את הכנסת

 הגילוי, בפירסום נאמן, כאזרח לציבור,
 שלא ודאי מוסרית, ״מבחינה מסביר, הוא

 הוצאותי.״ החזר לי מגיע חוקית,
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 ה־ על מתבסס אלון של ילויו ץ
כו בין הישווה דה־הונט כי עובדה ^
 להשוות במקום נכונה. לא בצורה חות

 זה, אל זה היחסי ערכם מבחינת כוחות
 כוחות וחיסור בחיבור הפרופסור עוסק
 ניקח אם כי אבסורד, ״זה מאלה. אלה

 מדגים חיילים,״ 30 למפקד יש בה דוגמא
 היחס הרי חיילים, 60 שני ״ולמפקד אלון,

 סכום משניהם ניגרע אם אבל .2:1 ביניהם
 ישאיר לא הדבר חיילים, 10 של שווה
 ,2.5:1 היחס יהיה כעת שווה. במצב אותם

 בכנסת.״ בדיוק כך כמובן. הקטן ולרעת
 בהרבצת שנים שמונה מזה העוסק אלון,

 גילויו בהפצת דואה הכפר, לנערי תורה
 צודק שאני יודע ״אני שליחות: ברבים

 עוזר. אני למי לי חשוב לא כלל ולכן
 החיים שיטחי בכל להגיע דחף לי יש

 את מהן ולהסיק אובייקטיביות, לאמיתות
 מאמת שהמסקנות מאמין אני המסקנות.

להש להזיק יכולות אינן אובייקטיבית
 — ״כמובן ■מדגיש, הוא פוליטית,״ קפה

נכונה. עצמה הפוליטית ההשקפה עוד כל

ה על גרוש לי היה ״לא דמי־הטיפול.
 ״ובלית מצבו, את מתאר הוא נשמה,״
 וחצי, משנה למעלה בבית ישבתי ברירה

 שום עשיתי לא טיפול. ובלי לזוז בלי
שלי.״ העלוב' המצב על מלחשוב חוץ דבר

 קבע הביטוח־הלאומי זרים. כין זר
 צולע, ״אני נכות. של אחוזים 72 ללוי

כש בכלל. יכול לא לעבוד זז. בקושי
 ■מהדסה, דמי־האישפוז את ממני ביקשו

ש ׳מדמי־הביטוח גרוש עוד קיבלתי לא
 שם עניין לא זה אבל לי. מגיעים היו
 עצמו את שאל לא אחד אף אחד. אף

 אני לשלם. הכסף את אקח אני מאיפה
 מבין לא אני זאת. מדינה איזה מבין לא

אלה!״ אנשים איזה
 את לוי שבתאי קיבל קצר זמן לפני

 אז ״אבל הביטוח. מחברת הל״י, אלף 86
 אלף עשרים תיכף לתת צריך הייתי
 ולעורך־דין איכילוב לבית־חולים לירות
 כבר יכול לא ביד לי שנשאר מה שלי.

 מרגיש אני שלי. ההרגשה את לשנות
 מרגיש אני זרים. בין זר כמו בארץ פה

מפליט.״ גרוע יותר
 מזדרזת איננה יהודית להגנה הליגה
בת לוי של הפליט הרגשת את להחליף

 עדיין זכה לא עתה עד מהגר. חושת
לתשובה. הממורמר היהודי

תל־אביב
א הצריף א ולא היה של ר ב נ

 הועמר הל־שגה בעיקבות
מיבנה הקמת על לדין אזרח

ככר הקיים — לא־חוקי
חוקית כצורה שנים 10

 היה תל־אביב, עיריית פקח כץ, מרדכי
 מול המתנוסס הצריף כי מאוד משוכנע

 מכיר ״אני לכן. קודם שם היה לא עיניו
 מאוד. טוב כפר־שלם של הסביבה את

 הוא הצריף פעמים. הרבה ביקרתי,במקום
 גילה שלוי,״ חיים אותו ובנה חוקי, לא

בתל־אביב. העירוני בבית־המשפט המפקח
 המישפט לבית למסור ידע גם הוא
המיבנה. גודל על מדוייקים פרטים

 על- נקטע התיאור ומצער...״ מפליא
 של סניגורו מקרין, דרור עודך־הדין ידי

ב העירוני לבית־המישפט שהובא האיש
בלתי־חוקית. בנייה עוון

 אם קודם, שם עמד מה זוכר ״אתה
 לחלל הסניגור הטיח משהו?״ שם עמד
 לא הוא לגמגם. החל הפקח הדין. היכל
 מיבנה פעם ראה מקום באותו אם זכר

 הפקח נזכר ולחץ הסניגור כשהמשיך אחר.
 נגד התלונה את ביסס לפיו המידע כי

 על-ידי טלפונית לו נימסר שלוי חיים
לשטח. יצא ההלשנה בעקבות מלשין.

 ואת הפתעות■ שפע הממולח עורך־הדין
 כאשר שולחו. של לעדותו שמר העיקרית

 אמר: העדים, דוכן על הנאשם עלה
 גם שנים. עשר כבר קיים הזה ״הצריף

 הדבר שנים. עשור מזה שונה לא גודלו
 על ששמתי זפת נייר היה היחידי החדש

ש נכון לא .גם הגשמים. לקראת הגג
 הצריף את הרסתי כי כץ למפקח אמרתי

במקומו.״ אחר ובניתי שלי
 את זיכה־ השתכנע, העירוני השופט

 ופרט: הוסיף ועוד אשמה. מכל שלוי
הת בידי אין כי לשמוע ומצער ״מפליא

 יתארו אשר תרשימים, או מפות כל ביעה
 דבר נקוב, בתאריך מסויים קיים מצב

התביעה על הן בהרבה להקל היה שיכול
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