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 כשהוא במרץ בידיו לנוסף שיך
 והתורגמן התובעת, על מצביע
 היא כי עליה כועס ״הוא אמר:

 אותו ושולחת יום כל כאן יושבת
 גיחך בקהל מישהו לבית־הסוהר.״

 ושאל: אליו פנה והשופט רם בקול
 רוצה היית ז אותך מצחיק ״זה

למצבו?״ להגיע
 הוברר כאשר יצא. שהקהל

הס להוציא יצליח לא כי לשופט,
 את לדחות החלים מהנאשם, בר

 חוות־דעת קבלת לאחר עד הדיון
 של הנפשי למצבו באשר מוסמכת

 נמצאת בית־המישפט בידי חמרה.
הפסיכי של אחת חוות־דעת כבר
 שקבע, קרפל, ד״ר המחוזי, אטר

ודר בשיכלו, מפגר הוא חמרה כי
 ארבע. בן ילד כשל התפתחותו גת

 חוות־דעת בתיק קיימת מאידך
 האיבחון, ועדת איש של אחרת,

 מפגר, אינו הצעיר כי הקובעת,
בלבד. אילם אלא

מה יצא השופט נדחה. הדיון
להו רצה התורן והשוטר אולם,

ה לחדר־המעצר. הנאשם את ריד
 ומיכנ־ קרוע סוודר הלבוש צעיר
לפי נדחק ממידתו הגדולים סיים

 שם .נראה הוא לצאת. וסירב נה
 ומתגוננת הלכודה פצועה כחיה

נפשה. על
ב עליו להשפיע ניסה השוטר

 הוא הצליח, ולא טובות מילים
 לא ושוב בידיו אותו לסחוב ניסה

 לתורגמן השוטר פנה אז הצליח.
 כל אם ״רק עזרתו. את וביקש
 ללכת,״ יסכים מהאולם יצא הקהל

 ובלי לאט לאט התורגמן. הסביר
ה מקום את הקהל עזב רב רצון

 חמרה הלך אמנם ואז התרחשות,
השוטר. בעיקבות בשקם

טוח בי
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״הסנה״ חברת
 — המחירים את הורידה

כהים איימו והשמאים
 את תשנה לא הסנה חברת ״אם

 חרם עליה נטיל שלה התעריפים
 אלה בימים אומרים !״מוחלט

שמאי־רכב.
 תקדים ללא בצעד נקטה הסנה.

 היא הישראלי. הביטוח בעולם
 חדש מחירים תעריפון היציאה

״ה ידה. על המועסקים לשמאים
 אומר מגוחך,״ ממש הזה תעריף

 מימון. צבי השמאים איגוד יו״ר
 בערך הם מציעה שסנה המחירים

עבו של הריאלי המחיר מחצית
השמאי.״ דת

קבו תעריפים השמאים לאיגוד
 מכל השמאים גובים שאותם עים,

 כל קיבלו היום ועד ■החברות,
 התעריפים את !חברות״הביטוח

הת ויכוחים, ■היו לעיתים הללו.
הבי חברות אך משא־ומתן, נהל
 איגוד דבר את לבסוף קיבלו טוח

הבדי תעריפי בקביעת השמאים
קה.

 של בצעדה רואים רבים שמאים
 בכישוריהם. זילזול הסנה חברת

 עבור יעבדו לא כי הכריזו, הם
 בתגובה הגדולה. הביטוח חברת

 הורתה השמאים, טוענים כך, על
לחלו להפסיק לסוכניה החברה

ש השמאים עם קשריהם את טין
ה שקבעה במחירים לעבוד יסרבו
חברה.
ממור שמאי אומר טירוף,״ ״זה

 משכר חצי לי מציעים ״הם מר,
תח יש לאיגוד הריאלי. הטירחה

נסי לקילומטר לירות 15 של שיב
לי ארבע לנו מציעים והם עה,
 הפגיעה צילום עבור בלבד. רות
 והם לתמונה, לירות 15 מוציא אני

 זו בלבד. לירות 6 לנו מציעים
הפסד.״ במחירי עבודה תהיה

ש בשבוע ניפגשו הרכב שמאי
 שנערכו כינוסי-חירום, בכמה עבר

 השמאים מרבית לוהטת. באווירה
 חרם להטיל בדעתם, נחושים היו
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ל1 ! ל '  אלמא הכפר מן מארמית נוצרית היא ,35 בת גפרי, תרז י1ן
# ^ י י י  בביירות בתיכון למדה תרז לבנון. שבדרום אל־שעב י

 לקונפקציה במיפעל כתופרת עבדה היא לתפירה. בית־ספר וסיימה
כיוס. תרז :משמאל בתמונה .20 בגיל תרז :מימין בתמונה בנהריה.

 לעיירה הסמוך יערה ממושב יהודי הוא ,52 בן חנן, מיכאל 1.1111 ]1
ן נ י י י ש  במועצה האבטחה על אחראי משמש חנן שבצפון. שלומי י

 הצרפתי. בחיל־הים חנן שירת בצעירותו סולם־צור. האיזורית
כיוס. חנן :משמאל כמלח. חנן מיכאל :מימין בתמונה

ב עצר הישראלי רכב ף*
הכפר שתי בלמים. חריקת 1 •

הכ לצד שהלכו הערביות, יות
 ימים, באותם בבהלה. נרתעו ביש,
 בדרום־לבנון, ליטאני, מיבצע של

 בכל להיפתח הרעה היתה יכולה
מ אולם צפוי. בלתי מכיוון רגע,
ידי פנים אליהן חייכו הרכב תוך

 את הכירה הנשים אחת דותיות.
 לו, אמרה חנן,״ ״אהלן בעליהן.

 קוראים שלי. החברה את ״תכיר
 במבט סקר הרכב נהג תרז.״ לה

ו החברה, מראה את אחד נוקב
 רוצה ״אני :לה אמר היסוס ללא

איתך.״ להתחתן

פגי אותה אחרי שנים כשלוש
ה בתוך הכביש, על מוזרה שה

 בדרום־לבנון, הנוצרית מובלעת
 מארו־ גוצרית גפרי, תרז נישאה

 אל- אלמא הכפר מן ,35 בת נית
 52 בן יהודי חנן, למיכאל שעב,

נע הנישואין טכס יערה. ממושב
 של במישרדו חודשיים לפני רך

הח ומסיבת סנהריה, עורך־דין
 עכואית, במיסעדה נערכה תונה

 הכלה, מישפחת בני בהשתתפות
הטובה. הגדר של השני מעבדה

 יערה, שמושבו, חנן, מיכאל
אח משמש שלומי, לעיירה סמוך
במוע- המרחבית השמירה על ראי


