
שנים לתשע לנלא נשלח ילדים 5ל־ אב בתל־אביב:
הקנסות. את משלם אינו הנאשם אם צרים,

 100 בגובה קנס מטילים פקחי־העירייה
 משלמים אין אם ל״י 120ל־ שגדל ל״י

 בגובה קנס מטילים אנשי־המישטרה אותו.
 משנה זה אין בית־המישפט, לגבי ל״י. 150
הקנס. את הטיל מי

 או חדש, בדו״ח דן אשר שופט כל
מתעניין, אינו דו״חות, של חדשה בסידרה

ת א מ

ל ס ר הר מ זו

ועכשיו ־ שנים תשע לנני ואי:

 עם קודם התרחש מה מושג, לו אין גם
 מגיש אינו העירוני בית־המישפט הנאשם.

 וימי־ הקנסות של כללי סיכום לשופטים
הנאשם. על שהוטלו המאסר
מו העירוני בית־המישפט שופטי בפני
 ובמקום בני־אדם, לא בלבד, תיקים פיעים

 מטיל יחיד, דו״ח על קנם או תיק, כל
 הנאשם אם ימים, 6־5 של מאסר השופט

הקנס. את משלם אינו
 חישוב על להחליט רשאי שופט כל
 ל״י 20 לפי ימי־המאסר, לגבי משלו כספי
 אחת, לירה אפילו או ל״י, 40 או ליום,
 בית־ פקידי מסבירים כך מאסר. יום לכל

 התהליך את בתל־אביב העירוני המישפט
השופטים. על המקובל

 מאסר״עולס
לרוכל

שנ במשך אזולאי שלום לו צכו* ף ך*
ש קנם, לירות אלפי עשרות תיים ע.

 המירו השונים העירוני בית־המישפט שופטי
מאסר. שנות בכתשע הזמן במשך אותם

 יודעים אינם ומישפחתו שאזולאי אלא
 וכי הפרשה, נסתיימה לא שבכך עדיין

 וחמורים גדולים מימדים ללבוש עלולה היא
יותר. עוד

 אינן בינתיים, לו, שנפסקו השנים תשע
בלבד. תיקים 300כ־ של סיכום אלא

ממ בתל־אביב העירוני בבית־המישפט
של שמו על נוספים תיקים 600 תינים

,!7־1־ לאבא נשיסה
 שיעורי־ הכנת באמצע אבא, של תמונתו
לאביו. להתגעגע מתחיל כשהוא הבית,

 נערך לא עדיין בהם שהדיון אזולאי, שלום
כלל.

ל ייפסקו אם אלה, תיקים יידונו כאשר
 על לו שנפסק בשיעור ימי־מאסר גביהם

 למאסר־ אזולאי שלום צפוי הקודמים, 300ה־
עולם.
 ל־ בחיוב ייענה לא נשיא־המדינה אם

 חיים עורך־הדין שהגיש בקשת־החנינה
 שלום הרוכל של ילדיו יזכו לא סתיו,

לעולם. אביהם את עוד לראות אזולאי

 150 דו״ח ועוד לירות, 150 דו״ח בבוקר, .
הצהריים. אחרי
 אמר הוא אבל לרוכלות. רישיון לשלום היה
 העירייה אנשי כסף. לו כשיהיה לשלם, מוכן

לירות 300 — יום כל דו״חות. ומאות עשרות

40,000 בערך של לסכום בסוף הקנסות הגיעו

 אזולאי מסעודי החלה נאסר, אזולאי צלום
 לחודש, ל״י 600 של תמיכה מלישכת־הסעד, :ל

 עבור גם משלמת הלישכה המשפחה. של 'כלתה
 למיש־ מהבית הוצאה אשר התינוקת, בשביל

 של תמיכה מקבלת המישפחה היתה קודם זנת.
בלבד.

 שלא ללא-רישיון, רוכלות עבור הדו״חות,
 על בתל־אביב העירוני בית־המישפט ׳הטיל
 גיזרי־הדין תמורתו. מאסר או קנם׳ חולאי

 בחודש אזולאי, נעצר ולבסוף שנתיים, במשך
ונכלא. זו, זנה
 הגיש לולא זו, מוזרה פרשה על שומע היה לא
 המדינה. לנשיא בקשת־חנינה סתיו חיים •ין

משלושה למעלה כבר בכלא יושב אזולאי :

 סכום לשלם אולי, צריך, !אזולאי שלום
 שהוטלו הקנסות תמורת ל״י, 40,000 של

 לאשתו, ל־שלם תצטרך המדינה אך עליו״
 קרוב במאסר, הרוכל יימצא בה בתקופה

 ל״י 600 של סך־היכל הוא ל״י. אלף 100ל־
 איכסד דמי המישפחה, לכלכלת !מדי־חודש

 ועוד האומנת, במישפחה התינוקת של נה
 של איכסונו שיעלה לירות אלפי עשרות

בכלא. עצמו אזולאי שלום
 עורך־הדין אזולאי, של סניגורו סיפר

 מהשופט מינוי, ״קיבלתי :סתיו חיים
 בבית- אזולאי, שלום על להגן שפירא חיים

 הוא כאשר בתל־אביב, השלום מישפט
 במישפט להופיע בדי דמון מכלא הובא
ב פקיד לתקיפת באיום נאשם בו אחר,
בבת־ים. שלו הדיור תנאי שיפור עניין

 היה לא זה, מישפט התרחש אילולא
 אזולאי, לשלום שאירע מה על יודע איש
 למאסר נידון כבר שהוא יודע היה לא איש
הדו״חות. אי־תשלום על שנים תשע של

 נודע אז ורק בבית־הסוהר, ״התעניינתי
ב שנים תשע לשבת לאזולאי שפסקו לי

 רק היה לעשות, יכולתי שאני מה כלא.
 לחנינה.״ בקשה להגיש

 אין בתל־אביב העירוני בבית־המישפט
 הכולל החשבון את מנהלים, אין גם יודעים,

 נאשמים. של ימי־המאסר או הקנסות של
 להוצאה- נשלחים השופטים של פסקי־הדין

המע״ את לבצע צריבה והמישטרה לפועל,

 תשלם העיייה
האסיר לאשת אלף 100 <

אנא על חלומות
_


