
הממשלה ראש אל
 פונים שונות השקפות בעלי מטה החתומים

 האישים שלושת את להחזיר בבקשה אלין
 אנטי' מעשה הינו הגירוש מהגדה. שגורשו

 העמים שני זכות את מקדם ואינו דמוקרטי
 יסודות על טובה ולשכנות משותפים לחיים

לאומית. וחרות צדק של
אמיר שמואל ד״ר אבנרי אורי ח״כ
נאמן רוחמה ד״ר סימון ע.א. פרופ׳

זהבי ליאון פלד מתי ד״ר
גרין איתן קפליוק אמנון ד״ר
כהן אבי שלונסקי טוביה ד״ר
נאמן ג׳אד ד״ר מאור אורי פרופ׳
מנוסי דידי אבי-שאול מרדכי
אלטמן ינינה ד״ר יצחקי יהושע

קינן עמוס קפליוק אולגה ד״ר
דנציגר יורם אריאל שלמה ד״ר
קלדרון נסים פוגל חוה

בר״לב גיניפר גראב ולסר ׳פרופ
ללוש עופר כשר אסא פרופ׳

עשת פנחס אלטמן קלמן פרופ׳
לאור יצחק אבנרי רחל
גלעזר דורון טרטקובר
ניב קובי רינהרט טניה ד״ר

סובול יהושע זך נתן
קדר דן מירון דן פרופ׳

אמיר חיה שוורץ יעל ד״ר
קרמו דני עמית דניאל פרופ׳

גת אלישע לם צבי פרופ׳
כץ אבנר פוגל שאול פרופ׳
לוין חנוך אמיתי יוסי
צרפתי אשר אלדור גבי

יבי פלוטקין גרשון
פלג תמר

אל
תוותר

על
הטוב
ביותר

ץ פרי אולסי ממלי
 אבי" של"מיסטר החולצות
 והאופנתיות הטובות
 שהכרתי ביותר
המובחרות בחנויות להשיג
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עמיחי איתן
מזיקים הדברת

 (ג׳וקים), תיקנים להדברת מומחים
 ובגדים. ספרים חרקי עץ, תולעי

 ורכושך. בריאותו על בשמירת
 2272 ת.ד. ,18 מודיעין דח׳ רמת־גן,

 481/75 עסק 21 מס׳ רש׳ 790114-5־6 טל.
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במדינה
)48 מעמוד (המשך

 למתמטיקה למורה לתת בית־דין
 חייו, את לשקם הזדמנות ורד דן

 ואל לכך, סיבה בוודאי ■ לו היתה
 השופטים. החלטת על לערער לנו

 היום יכול ורד ח הבוגד־לשעבר
 או סוחר פקיד, או בנאי להיות

 בכל ולעסוק נהג, או רופא חקלאי,
 מיקצוע מילבד שיבחר, סיקצוע

ההוראה. — אחד
 שחינוך איתן, רפאל ״הרמטכ״ל

 מעייניו, בראש עומד הצעיר הדור
 ורד דן של העסקתו על עירער
 עובדת על ולא וכמחנך, כמורה

פוש שהתחרט. פושע של שיקומו
 מעשיהם על מצטערים רבים עים

ל בדעתו יעלה לא ואיש בעבר,
 הדור חינוך את בידיהם הפקיד

 למדרגה התדרדר ורד דן הצעיר.
 בעמו בגד הוא — ביותר השפלה

פסי יהיה עונשו ואם ובמולדתו.
 זה אין — ממיקצוע-ההוראה לה

 צריך לדעתי מנשוא. קשה עונש
 רשיון- את לשלול מישרד-החינוך

 ראויים שאינם מורים של ההוראה
רש שנשלל כשם מחנכים, להיות

לא ראויים שאינם נהגים של יונם
בהגה.״ חוז

 שצוטט כפי נבלם, יוזף כדברי
 ״במיגזרים :שירר ויליאם על-ידי

 מביאה העבודה ביותר) (הצעירים
 ומבטיחה ביותר מהירות לתוצאות

זמן.״ לאורך פירות

חיים דרכי
השחורה הכבשה

 נאשם האחד
והתקיפה, באונס

 משמש והשני
מישטרתי התובע

 כי להכיר, אפשר חזותם פי על
 יותר, צנום האחד אחים. השניים

ספ על ישב בוערות, עיניים בעל
 בוסי, מאיר זה היה הנאשמים. סל

 המישפחה. של השחורה הכבשה
 ישב יזדי, אהרון סניגורו, וליד
 יותר ובעל-ביתי שמנמן השני האח

אגמון. ציון המישטרתי התובע —
 תחת כי לשופט, הציע הסניגור

ההלי תום עד בוסי את שיעצור
 ה־ עד להתגורר זה יתחייב כים,

ה את המייצג אחיו, אצל מישפט
מדינה.

 מדי. מאוחר באה זו הצעה אך
 את סיים כבר סגלסון אריה השופט
 את דחה הוא החלטתו. כתיבת
 את ואישר הנאשם, של ערערו
ההליכים. תום עד מעצרו

נא בוסי נשכח. התיק
 יונדהעצמאות בערב כי הפעם שם

 שבילתה נתנייתית, לצעירה ניגש
 בגבה. וצבט חבר, עם בפונדק
הסתו בשנייה אותה צבט כאשר

 היא אותו. וזיהתה הצעירה בבה
 פגע והוא נוראות, בצעקות פתחה.

״כבר :לה ואמר באגרופו בה
 תעזי שלא פעם, בגללך ישבתי

׳,להתלונן.
 היתה תיכון, תלמידת לנערה,

 כשנתיים לפני להיבהל. טובה סיבה
 התלוננה ,16 בת כשהיתה וחצי,

הו אותה. אנס בוסי כי במישטרה
 ישב והוא נגדו, כתב-אישום גש

בת אך חודשים, חמישה במעצר
אה סניגורו, הביא הדיון חילת

 'כי רפואי אישור־ בן־שחר, רון
 ואינו בדעתו, שפוי אינו בוסי

 כתב־האישום לדין. לעמוד מסוגל
 ל־ למוסד נשלח והנאשם הוקפא,

חולי־נפש.
במוסד, בוסי ישב תמימה שנה

 לחזור כשיר הוא כי שהוחלט, עד
 אחיו עבודה, מצא הוא לחברה.

ונר להשתקם, לו עזרו ומישפחתו
 את שכחה הפרקליטות כי היה אה

הישן. התיק
 כדי פעלו, הצדק טחנות אבל
ה בענייו כתב־האישום את לחדש
 אבל זאת. ידע לא שהוא אף אונס,

 הסיש־ היועץ של עקרונית החלטה
 שלולא ויתכן אז. ניתנה טרם פטי

)58 בענזוד (המשך

 במישבט מתלוננת והיות ?ד ראי
 ̂ הדגישה זאת קטינה. בעירת יער

; ארקין של במישפטו המתלוננת

 ג׳ינס במכנסי והאימויס החזרות בשעת מסתובבת היתה |"ן 1 ,!|*||1ן1!ה|
ן11  ישבה וכאשר הישבן. כל את שגילו ביותר קצרים 114 ו•! /

המוצנעים. מחלקיה הרבה לדמיין נותר לא — רגליים בפיסוק
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 אסור (שמה המתלוננת נגד הבאה
 היא כי שהתברר אחרי לפירסום),

אח ימים למישפט הזמנה קיבלה
 נעתר השופט המועד, לפני דים

ש צו־הבאה, נגדה והוציא לבקשה
כצו־מעצר. כמוהו
 שהיא לקטינה, הספיק לא אם
 נגדה, שניתן הצו ,18 כבת היום
 דוכן־העדים על יום באותו עלו הרי

 תלמידותיו חמודות, צעירות מספר
 ההגנה, מטלם והעידו, ארקין, של
הקטינה. של התנהגותה על

צעי סלע, אלה הראשונה, העדה
 עם בלהקה שרקדה יפהפיה רה

שה חשבה כי סיפרה המתלוננת,
 כלומר בגילה, אז היתה קטינה

 בגליון קראה וכאשר .17 בת
הצ עליו הגיל זהו כי הזה העולם
 הגליון בכך. האמינה הקטינה, הירה

 לבית־ כמוצגים הוגשו והתמונות
המישפט.

 אלה ציינה הסניגור לשאלות
זנו בצורה התנהגה שהמתלוננת

ב תמיד לבושה היתה היא תית.
 מכנסי מין ביותר, קצרים שורטס

ש צדדים, שסועי קצרים, ג׳ינס
ח של הישבן מחצית את חשפו

ה היתה ,1875 שנת סוף ף
 ב־ תלמידה ,13 בת מתלוננת ■

 ל־ הופיעה כאשר עממי. בית־ספר
 ג׳וקי של בלהקה שעורי־הריקוד

 מבוגרת ונראתה התנהגה ארקין.
 ואף הקטינה אל נמשך ג׳וקי יותר.
 האישום, כתב לפי איתה, קיים

יחסי-מין.
 הילדה של להוריה התגלה הדבר

 שניהלה, פרטי יומן שקראו בעת
 למורה רבתי שערוריה ערכו והם

 נגדו שיוגש לכך ודאגו לריקוד,
 הוגש כתב־האישום כתב־אישום.

 השופט שקבע כפי אך שנים, לפני
 עומס בגלל ״בעוונותינו, :ולך דוד

 רק והחל זה תיק נדחה העבודה
 היה התיק השנה. פברואר בחודש

 חג־השבועות, ערב להסתיים צריך
 המתלוננת הופיעה לא שאז אלא

נגדית.״ לחקירה
הגות התנ
זנותית
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