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אינה נשואה אשה
את להאשים יכולה

גאונם כעלה
 ופרועת־הבגדים סתורת־השי׳ער האשד.
מיי סשהיא ל׳תחנת־המישטרה התפרצה

 !״אותי אנס הוא !אותי אנס ״הוא : בבת
 אותה תה היש להרגיעה, ניסה היומנאי

 את לגבות ניגש אז ורק מים בסוס
 שאל. האיש?״ את מכירה ״את עדותה.
 בעלי.״ היה ״זה האישה, השיבה ״כן,״

 ״מצטער,״ מידו. העט את הגיח השוטר
 החוק תלונתך. את לקבל נוכל ״לא אמר,

 זאת.״ לעשות לו מאפשר
 יכלו שנה כחצי לפני עד חפוז. תיקון

 תלונות בעליהן נגד ׳להגיש בישראל נשים
ה החוק לפקודת 152 סעיף אונס. על

 ״כל באונם להאשים ניתן כי קבע פלילי
רצו נגד כחוק, שלא אשה, הפועל אדם
הבעל. על גם חלה ההגדרה נה.״

 מילחמת של בשיאה ,1977 מאי ׳בחודש
 הכנסת שיבין המעבר בתקופת הבחירות,
 ח״כ כינס התשיעית, לכנסת השמינית
 שכיהן מי — ורהפטיג זרח הד״ר המפד״ל,

 — בממשלת־ישראל כשר־הדתות בעבר
 הכנסת, של החוקה־חוק־ומ״שפט ועדת את

 חברי של קומץ בנוכחות עמד, שבראשה
 אושר בישיבה, להשתתף ׳שהתפנו הוועדה

הפלילי. החוק של הנ״ל בסעיף שינוי
 ניתן כי קובע החוק של החדש הנוסח
 אישה, הבועל אדם ״כל באונם להאשים

 רצונה.״ נגד אשתו, שאינה
 מילחמת סערת שבגלל זה, זעיר שינוי

 יצר ציבורית, בתגובבה זכה לא הבחירות
 האשה. של הסרט בזכויות הפוגע מצב

 נשואה אשה כל כיום עלולה החוק בעזרת
 ברוטאלי לאונס ;מטרה ׳להוות בישראל
 ניתן שיהיה מבלי ׳בעלה, ׳מצד יומיומי

לדין. להעמידו

סטודנטים
גבוהה השכלה

 צוחק הקמפוס
 מיושב־ראש

הסטודנטים הסתדרות
 מאות מצחוק מתפקעים שבועיים מזה

האו של הקמפוס במידשאות סטודנטים
 שהם שעה בירושלים, העברית ניברסיטה
הסטודנ הסתדרות ביושיב־ראש מבחינים

טים.
 ששלח מיברק היא הצחוק לגלי הסובר.

ב ג׳ שנה תלמיד כשריאל, בני היו״ר,
המיברק וסוציולוגיה. בינלאומיים יחסים
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פשריאל שד המיברל,
ליו״ר שגיאות־כתיב

 הבר־ מעשי את גינוי של לשון ״בכל מגנה
יהו בסטודנטים בנעשים והברבריות יוניות

 לפי מוען והוא בברקלי״, ,סבקמפום דים
8 0¥£11'0-לן הכתובת: £ £ £ ¥, \8

.1.^¥זל
 את לשלוח מציעים רבים סטודנטים
ב השתלמות ללימודי שלהם היושב־ראש

 במען שגיאות־כתיב היא ׳הסיזבה אנגלית.
ה הכתובת כשריאל. שלם אותו המיברק

0־ היא: נכונה ¥ £ 1 < .£ £ £ ¥8££1
£א1/1 0 8.

 בשער #ורסס המברק של מצולם העתק
פי־האתון, הסטודנטים עיתון
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