
במדינה
מישפט

בפרץ עמד הפרקליט
 פועלים מגהיג יישלח ״האם

 על־פי למאסר בישראל
?״ הנאצי לחוק שחושווה חוק
 פרץ יהושע עבריין. אינו פרץ ״יהדשע

 וחבריו הוא פלילית. עבירה שום עבר לא
 אין בנמל. שביתה הכריזו בוועד־התיפעול

בישראל. שובת על עונש־מאסר להטיל
 בישראל, לכלא מנהיג־פועלים יישלח האם

 המושווה בחוק, 105 סעיף לפי ,1976 בשנת
?״ 1935 משנת הנאצי לחוק *

 רצופות, שעות כארבע במשך טען, כך
 עורך- בבאר־שבע, בבית־המישפט־המחוזי

עירעורו את הגיש כאשר גיל, ישראל הדין

 בבקשה מועצת־פועלי־חיפה, של המישפטי
 בבאר־ לבית־המישפט עירעורו את שיגיש
שבזו.

ו נכון, צעד זה היה הגורלי. הצעד
 ישראל פרץ. יהושע של בחייו גורלי, אולי
 ללא הערער את להגיש עצמו על לקח גיל

 הקאריירה את בכך ולהציל כספית, תמורה
מאשדוד. מנהיג־הפועלים של הפוליטית
 נשיא בפני החיפאי הפרקליט של הופעתו

 השופט בבאר־שבע, ביודהמישפט־המחוזי
 ד לרון אפרים והשופטים אלקיים, שלמה
 חסר־ מישפטי פסטיבל הפכה גילעדי, גילעד

כולם. את להרשים הצליח הוא תקדים.
 בעל במיקצת, ג׳ינג׳י גבה־קומה, גיל,

 השופטים ליבות את כבש בולט, אישי קסם
 באלגנטיות, טען שעות במשך במהירות.

 קדההגנה את ובנה מעולה, בחריפות גם אך
 נגד מובהק קו־התקפה היה שבעצם שלו,
ועדי־עובדים מזכירי להפחיד המנסים אלה

(בהפסקה)* כבית־המישפט פרקליטו שולחן ליד פרץ מערער
— הקפואים השופטים

הופנטו —

 של עונש־המאסר על פרץ יהושע של
באש שופט־דדשלום עליו שהטיל חודשיים

הקו פרקליטו בהמלצת ששון. אברהם דוד,
 בכתב־ לו שייוחסה באשמה פרץ הודה דם

 אז והורשע בבית־מישפט־השלום, האישום,
 •שגרם בכך הפלילי החוק של 105 סעיף לפי
 שערי סגירת בעיקבות ולמדינה לציבור נזק

•שעברה• כנה ב הנמל
וחב פרץ של כעסם את שהצית הניצוץ

 אנשי עם תקרית אז היה בנמל ריו
 פרץ יהושע הגמל. בשערי מישמר־הגבול

בפוע נוהגים מישמר־הגבול ששוטרי טען
ה בתושבים נוהגים שהיו כפי בנמל לים

עזה. ברצועת ערביים
באש יודה אם כי לפרץ נאמר במישפט

עונש־מאסר. עליו יוטל לא מה,
 פרקליטו, את פרץ פיטר המישפט אחרי

יועצה גיל, ישראל עורך־הדין אל ופנה

 בפועל עונש־המאסר באמצעות ולהשתיקם,
פרץ. יהושע על שהוטל

השופ שלושת היו הישיבה בהתחלת אם
 אהדה כל גילו ולא קפואים המחוזיים טים

 השעה מחצית אחרי הרי העירעור, לנושא
 שגיל היה דומה נס. התחולל הראשונה

 את נשאו השופטים כולם. את היפנט
סעי לגבי הבהרות ממנו וביקשו ראשיהם,

 גיל מישפטיים. והסברים בחוק שונים פים
 ובדייקנות הבזק במהירות תשובות פלט
מחשב. של

 גילה בעצם, מה, מאורגגת. הפרעה
לא פרץ י בבאר־שבע לשופטים גיל ישראל

)34 בעמוד (המשך

התיפעול. עובדי ועד חברי :לידו *
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 הסופרסל של השרשרת בחנויות ההוזלות במסגרת
למבצע. שהצטרפו פרטיות וחנויות והסופרמרקט
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ת ו ק ר •

 מעולות עגבניות
ר  גז

 חצילים
 לבן ברוב

ן ו נ צ
 בתפזורת החדש מהיבול תפוא״ד
 ק״ג 2 של באריזה החדש מהיבול תפוא״ד

 מעולה מסוג יבש בצל
 בשקיות ארוז יבש כצל

קליפורני פלפל

ת 1 ר ■ פ
 6 גודל אלכסנדר גרנד תפוחים
 6.5 גודל אלכסנדר גרנד תפוחים
 6 גודל זהוב תפוחים
 6.5 גודל זהוב תפוחים
 5.5 גודל יונתן תפוחים
 5 גודל ספדונה אגסים
 5.5 גודל ספדונה אגסים
 בננות

 תפוזים
לימונים

ת ו פ ו ע

 שקופות בשקיות קפואים פטמים
העוף*) ק״ג 1.4 (עד 1 גודל

 העוף) ק״ג 1.6 (עד 2 גודל
 העוף) ק״ג 1.6ל־ (מעל 3 גודל

 כמגשים הודו תחתון
וירכיים בשקיות הודיות שוקיים
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לצרכן
הק״ג בל״י
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טרנסצנדנטלית מדיטציה

מתח על והתגברות בך החבוי המרץ לגילוי הדרך
: ת א מ
 בלומפילד הרולד ד״ר

קל  קיין פטר מיי
 ג׳ופה ט. דניס

קורי רוברט
 חודשים 6 מזה בארה״ב רב-מכר שהוא הספר

ל״י 42.— המחיר
 116 אלנגי הספר״ ב״שדרות הספרים, חנויות בכל להשיג

ובהוצאה. ת״א

בעיונו אחיאסף ספרים הוצאת
283339 טל. תל-אסיב, 13 נשיא יוסף רה׳

200933 הזה העולם


