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 בית־מישפט יסור האס

 ארבע עד ?דין שגת7
יום, 7ב אחרי־הצהרייס

 עבודתו שעות שמא או
?1.30 בשעה מסתיימת

שופ על תלונות ושם פה נשמעות אם
 את ומסיימים קלים, חיים העושים טים
 זאת לומר אי־אפשר מוקדם, עבודתם יום
ירושלמים. שופטי־שלום שלושה על

שב יצחק שופטי־דשלום נבחרו מאז
 במישפט לשבת אור ורות כהן צבי תאי,

 שמואל חבר-הכנסת של הבחירות שוחד
 עובדים הם עוזריו, ושני פלאטו־שרון

או מרתק שהנושא נראה ולילות. ימים
 לעדים להאזין מוכנים שהם כל-כך, תם
המאוחרות. אחרי־הצהריים שעות עד

השופ מתכנסים בשבוע פעמים שלוש
עבה, ירושלמית מאבן קודר באולם טים

לאלו סניגור
שיטורי־בית רוצה

 או שלוש השעות עד עדויות ושומעים
 מסתיימות הישיבות אחרי-הצהדיים. ארבע
ו דומם בירושלים שבית־המישפט אחרי
 בשופטים צופה הנדהמת המנקה רק ריק.

הבניין. את לעזוב המאחרים ובעורכי־הדין
ה כוח כשל השבוע עסקים. שיתוק

 שלמה עורכי־הדין הסניגורים, של סבל
ו שתיים בשעה לאלו. ויצחק תוסיה־כהן

 עד־תביעה, של חקירתו הסתיימה שלושים,
 יום־העבו- את לגמור שיוכלו חשבו והכל

 החליטו במפתיע אך הביתה. וללכת דה
ב זו מאוחרת בשעה להתחיל השופטים

 הסניגורים נוסף. עד־תביעה של עדותו
זו בתדהמה ברעהו איש הביטו העייפים

 בית־ דחה לא התנגדויותיהם למרות עמת.
 אחר. ליום העדות שמיעת את המישפט

 אחרי־צה־ בשעת הסתיים שהדיון לאחר
 לברר הסניגורים החליטו מאוחרת, דיים

 העבודה שעות הן מה קובע החוק אין אם
עבו שיום מקובל שכן, בית־המישפט. של

ה לשניים: מחולק עורכי־הדין של דתם
 ואח־ בבתי־מישפט, להופעה מוקדש בוקר

 המיש־ והכנת לקוחות לקבלת רי־הצהריים
המחרת. יום של פט

 המגדירה תקנה קיימת כי להם התגלה
 בבית־המישפט, הרגילות העבודה שעות את

 אחרי־הצה־ 1.30 שעה עד אותן וקובעת
 מחוץ היא מכן שלאחר שעה כל ריים.

 טרחו כן כמו הרגילות. העבודה לשעות
 הנשיא־ של פסק־דין ומצאו הסניגורים

 פסקי־דין המצטט אגרנט, שמעון לשעבר
 של העומס שלמרות וקובע אמריקאים

נאש מצוקת להקל והרצון בתי-המישפט,
 ויש עורכי־הדין, על להכביד אין מים,

סבירות. עבודה בשעות לעבוד
 ובן־אודיס פלאטדשרון הנאשמים גם

מ להשתחרר וביקשו מהמישפט התעייפו
 שהדבר כיוון במישפטם, נוכחות חובת
נע ביה-המישפט עסקיהם. כל את שיתק

להם. תר
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 היכה לדרישתו, להענות אשתו משסירבה
 להפשיטה ניסה בראשה, הנאשם אותה

 בו נאבקה האשה ארצה. והפילה מבגדיה
 תוך זממו. את לבצע ממנו למנוע וניסתה

 את להכות הנאשם המשיך ההיאבקות כדי
 רצונה.״ ונגד כדין שלא אותה ובעל אשתו
 מסוגו הראשון הפלילי, האישום כתב זהו

ב המחוזי לבית־המישפט שהוגש בארץ,
 אשתו באונס בעל בו מואשם ירושלים.
ה אנס זה כתב־אישום על-פי החוקית.

 בת־שבע, אשתו, את כהן, משה נאשם,
 ,7 שדה יצחק שברחוב המשותף בביתם

 המיוחס האונס בירושלים. קטמון בשכונת
.1979 בפברואר 16ב־ אירע לו
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