
זבי זמרת־שחקנית
ממצרי

ן
 את דחה האנגלי בית־המישפט

 בנימוק הסף, על הפדרציה תביעת
עמי זכות בכלל אין שלמבקשים

 להסדר שכן בבית־המישפט, דה
 אך עליהם. השפעה כל אין הנ״ל
ויתרו,בקלות. לא הפדרציה נציגי

 ל- יותר, גבוהה לערכאה פנו הם
ו לעירעורים, הגבוה בית־הרין

 בית־ החלטת את לבטל ביקשו
נס כאשר ממנו. הנמוך המישפט

ושמ עלזו בעירעור, הדיון תיים
התקבל. עירעורם חו.

 הפרטי ניצחונם רק זה היה לא
ה המעסיקים פדרציית נציגי של

משל כל זכו עמהם יחד עצמאיים. •
להת בזכזית הבריטיים המס מי

הח לכל מישפטיים באמצעים נגד
ה מס־הכנסה, שילטונות של לטה

 כן כמו לנישום. נישום בין מפלה
בבית־המיש־ עמידה זכות קיבלו

 נפגעים עצמם רואים הם אם פט,
 אם גם המס, רשויות מהחלטות

 פסק ואישית. ישירה אינה הפגיעה
 ב- בפברואר 27ב־ ניתן זה הדין

ב לעירעורים, הגבוה בית־הדין
דנינג. הלורד השופט של ראשותו

ה טהורה מישפטית מבחינה

יונה פרקליט
בחומרה לא

ביש מחייב אינו האנגלי תקדים
ו נותק הישראלי המישפט ראל.

 זרים. מתקדימים מכבר זה שוחרר
 למיש־ קורת־רוח גרם זאת בכל

 אלה ביניהם בישראל, רבים פטנים
הגבל על ביקורת בעבר שמתחו

 האזרח של העמידה זכות של תה
ל הגבוה בבית־המישפט הישראלי

צדק.

 לדיני המומחים מבכירי אחד
 בועז עורך־הדין בישראל, מסים
ה בתקדים שישתמש הבטיח נהיר,

 בית- את לשכנע בנסיון אנגלי
ה את שיאמץ הישראלי המישפט

 אליה אך השופט. הלורד של תקדים
 לא עדיין עצמה באנגליה בה. וקוץ
הער את המהפכני פסק־הדין עבר
הלור בית —ביותר הגבוהה כאה
 הכינוי דבק דנינג בלורד דים.

האנג המישפט של הנוראי ״הילד
לאי זוכות החלטותיו כל ולא לי",

המכובדים. הלורדים של שורם

?>דש9נ מד,ום
 המחוזי בית־תמישפט נשיא

 חודי־הדוח אפילו כי קבע
הצדק היב? את מכבדים

 מקום הינו בית־המישפט ״אולם
בבי להשתמש מותר אם מקודש,

 הרי שלי, המסורת לפי הזה. טוי
ה את מכבדים חולי־הרוח אפילו
עצ על לשלוט ומצליחים מקום
 נשיא הביע אלה במילים מם.״

 בתל־אביב, המחוזי בית־המישפט
 ל- יחסו את כהן, בנימין השופט
 שוטר, תקפה עצירה שבו מיקרה

בית־המישפט. אולם בתוך
ב כחודש, לפני אירע, המיקרה

התו המעצרים שופט של אולמו
 מנחם השלום ששופט בשעה רן,

לפ המישפט. כס על ישב בוכוויץ
 בוגנים מזל העצירה הובאה ניו

 המישטרה, נציג מבת־ים. )20(
 על עלה פורמן, צבי סמל-ראשון

 של רשימה וגולל העדים דוכן
 כאשר לבוגנים. המיוחסות עבירות,

 שביקש אחרי מהדוכן, פורמן ירד
 בסמוך ועבר המעצר, המשך את

ול בו לבעוט זו החלה לבוגנים,
 כדי תוך ידיה. בשתי בפניו הכותו

תג כי ואיימה אותו קיללה גם כך

ם ה העול 2220 הז

 כשתשתחרר. החשבון את עמו מור
 בוגנים של מידיה חולץ השוטר
ועין. בשן הגוף בריאת

 בוב- השופט נכח עת אותה כל
האלי בתקרית וחזה באולם וויץ
 עורך- בוגנים, של פרקליטה מה.

 מהשופט ביקש יונה, סמי הדין
 למעשה, בחומרה להתייחם שלא

 ולשחרר היצרים, בלהט שנעשה
 להפתעת ממעצרה. שולחתו את

הפרק לבקשת השופט נענה הכל
ב ״אינני בהחלטתו: וקבע ליט
 בנוכחות גם שוטר, שתקיפת דעה

 מעצר. המשך מצריכה שופט,
 לה שאין צעירה, בבחורה מדובר

סכ כל צפויה ושלא פלילי, עבר
 חופשיה תהיה היא אם לציבור נה
נגדה.״ ההליכים לתום עד

 עורד־הדין אפילו כי היה נראה
אוז למישמע האמין לא יונה סמי
 עתה זה הוצא חבול שוטר ניו.

 השופט ואילו המישפטים, מאולם
 אולם התוקפת. את לשחרר החליט
 רב זמן ליהנות ניתן לא ליחנה

פרק המישפטית. הצלחתו מפירות
 על ערער הגישה המדינה ליטות

המחוזי. לבית־המישפט ההחלטה
 שבגינן העבירות נפשי. לחץ
 כוללות בתחילה בוגנים נעצרה
ו תעודת־זהוי זיוף בזנות, עיסוק

 אליהם במירמה. דברים הוצאת
 שוטר בתקיפת האשמה גם צורפה

 כהן, השופט בפני כלפיו. ובאיומים
יו עורך־הדין גולל בערער, שדן

 בחורה על ללב נוגע סיפור נה
 ילדים מרובת ממישפחה שבאה

 ועברה הבית את עזבה בנצרת,
הגדולה. לעיר

המיוח העבירות כי טען יונה
 בתוך כולן נעשו לבוגנים סות
בעוב זאת והסביר קצר, זמן פרק
 אדם לחברת נקלעה שהיא דה

 את לזנות. והדיחה אותה שניצל
 ב״לחץ יונה הסביר השוטר תקיפת

עצום״. נפשי
המ הפרקליט של מאמציו אך

 אחרי פרי. הפעם נשאו לא סור
 על דעתו את הביע כהן שהשופט
 בית־המישפט אולם של קדושתו

 בשום הללו ״בנסיבות קבע: הוא
 את משחרר הייתי לא ואופן פנים

לע מצווה ואני בערבות, העצירה
 ה- ההליכים לסיום עד אותה צור

נגדה.״ מישפטיים

שחקנים
ח יח1הל}ל״ ר  חזז
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113 ץזלנבי בסלון
ע צ ב ס מ ש ד חו המלאי גמר עד0ה

 מפצע מחיר דגיג מחיר
71,900 140,896 8212 דגם 26״ גרונדיג .טלוויזיה

רי מקרר 71,900 106,400 קוב 16 אלקטדיק נ׳נ
15,900 19,900 אפיה תאי שני כלרם נשול תנוד
5,690 8,690 איטלקי אדים קולט

23,900 36,960 פנסי נגיסה מכונת
12,900 16,600 גרמני פרוגרס אכק שואב

אמין ושרות גדול מבחר • להיום מהיום

113 אלנבי סלון עקילוב, מיכאל
 חשמל למוצרי לאמונו הראוי הסלון

ו רה׳ ו נ י נ נ ל 611966 סל. יא. ת א
ר (ליד כי ע מ לצרכו) ה

0

 הנוירבי הסכום הוגדל
 הראשון רס9ב רוביה

ל־ אהד ס9בטו
 שחקניוח־זמרת ש? חזומח

 ב• להשתתף — ישראליות
מצרי סרט

 הולדתה, ארץ למצריים, לחזור
 המכרים כל לצד ולשיר לשחק

 של הגדול חלומה זה — העבר מן
 פקידת ,29ה- בת (זקי) כהן פלורה
בתל־אביב. וחזן ש במלון קבלה

 עוד הקאריירה את לי ״הרסו
ה סיפרה אותה,״ שהתחלתי לפני

 נוגה. בחיוך תכולת־העיניים צעירה
 אותי הכריחו 14 בת ״כשהייתי

 להיות ובמקום לבן־דודי, להתארס
הת מפורסמת, וזמרת שחקנית
 דבר בנות, שתי ילדתי חתנתי,
מאד.״ אותי מגביל שהיום
 יחידה בת בקאהיר, נולדה היא
 מפורסם שחקן בזמנו שהיה לאב,

 קורצים ילדותי ״רחובות במצריים.
 ״למרות בגעגועים, גילתה לי,״

 הליכלוך בל למרות יהודיה, שאני
ל לחזור מוכנה אני והסירחון,

 ב־ שם ולעבוד עת בכל מצריים
 הארץ את אוהבת אני כי מישחק,

 טמונים ילדותי זכרונות כל הזאת,
בה.״

 ילדותה, תקופת על סיפרה היא
 השחקן האב, רמארה. קנתרת ברחוב

 בתיאטרון אז שיחק פאיומי, זקי
 כיכב הוא אל-ריחאני. נגיב של

 סאלם נגדה השחקנית של לצידה
)62 בעמוד (המשך
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חן  ולבטים בעיות
המין בחיי

מאת
זידמן מרדפי רחד״

רשפים הוצאת

מפ טר
לחייל
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