
 במישור ענפה פעילות
והחברתי המדיני

 וזמיר שמואל השר פעולות על וחשבון דיו
ובממשלה המשפטים במשרד

המיסתורית התעמולה חוכרת־ שער
מאוד נעלם מו״ל

לאו שרים ״ועדת הכותרת תחת
 עצמו: על תמיר כותב /,טונומיה

 שר־ של הפעילה ״השתתפותו
 בשיחות־האוטוגומיה, המישפטים

ל הישראלים השרים צוות כחבר
 במליאה ביטוי לכלל באה שיחות,

כ הבלתי־פורמליות ובשיחות
אחד.

 ועדדדמישפטית הוקמה ״לאחרונה
 המישפטיים־ ההיבטים לבחינת
ב האוטונומיה. מהות של מדיניים

 שר־ עומד הישראלי הצוות ראש
עמי עם יחד אשר המישפטים,

גא בוטרום מר השר המצרי, תיו,
 של היועץ־הסישפטי והאמריקאי, לי

 ד,נזל, הרברט מר ,מחלקת-ד,מדינה
במג אינטנסיביות בשיחות פתחו

 המיש- ההיבטים את לפתור מה
האוטונומיה.״ של פטיים־מדיניים

 הוא בו פרק גם יש לתמיר אולם
 שלו ההתנדבות את נם על מעלה
 ישראל של קרנה בהעלאת עצמו
הכות תחת אומות־העולם. בעיני
 וב־ בארץ מדינית ״הסברה רת:

 :תמיר על תמיר כותב חוץ־לארץ,״
 שר־ של ההסברה ״לשליחויות
 בקנדה בארצות־הברית, המישפטים
 חיובית תהודה היתד, ובאירופה

 עמדותיה הסברת מבחינת ביותר
המ נמרץ מסע מול ישראל של

 העויינים הגורמים על־ידי נוהל
למדינה.

 שר־המיש־ נענה מקביל ״באופן
 מיש- על־ידי היזומות לפניות פטים

 ולשכת־העתונות־הממ- רד־החוץ
 של עמדותיה את להסביר שלתית
הבינ התקשורת לנציגי ישראל

בישראל״. הפועלים לאומית
 לאימרה: נאמן תמיר כי נראה
פיך.״ — לא ואם זר, יהללך

אדם דרכי
חס־חת אינה נענכרזווח

 עבור מאסר הודשי 20
!לירות 300 אי־תשרום

 הראתה לב־און, ליה התובעת,
ההרש גליון את לבית־המישפט

 פטי- אפרים של הקודמות עות
 הצעיר גילו למרות ואמנם, לון.
מרשים. הגליון היה

 לבית־המישפט סיפרה התובעת
 האחרון, למישפטו השגה ביום כי

הנו העבירה את פטילון ביצע
 בני על איים כשנה לפני כחית.

 שתוי, בהיותו הקרובים, מישפחתו
 מאסר־על־ חודשי 18ל־ ונידון
תנאי.

הנא נכנס השנה מאי בחודש
 ביפו, אלדין למועדון־הלילה שם

 300 בסך חריפים משקאות שתה
 המקום, בעל לשלם. וסירב לירות,
 מיידי, תשלום ביקש ברכה, מישל

ש שמע כאשר סירב. ופטילון
 בעל- על איים שוטרים הוזמנו
 וישרוף אותו ירצח כי המקום

 את ידחה לא אם המועדון, את
החשבון. תשלום

 שהגיעו השוטרים סלחנות.
לי 1600 פטילון של בכיסו מצאו

 בבית־המיש־ למעצר. ולקחוהו רות
 עבר יש לנאשם כי הסתבר פט

במ ושערוריות סקנדלים בעשיית
 על סומך הוא וכי שונים, קומות

 לו שיש המעידה תעודת־רופא
מפח אחד מצד נפשיות. הפרעות

 בגלל איתו ל״התחיל״ הכל דים
ב ואילו הנפשית, יציבותו חוסר
 בגלל לו סולחים ר,מישפטבית

 היום עד זכה לכן זו. מופרעות
במאסר־על־תנאי. כלל בדרך

 את הפעם דן השלום בית-מישפט
בפו מאסר חודשי לשישה פטילון

 הקודם, העונש את והפעיל על,
 הגיע כך במלואו. על־תנאי, שהיה
לר פטילון שעל המאסר עונש
 בפועל. מאסר חודשי 24ל־ צות

 300 של חוב עבור גבוה תשלום
ה חשב על־כל־פנים, כך, לירות.
 לבית־המישפט פנה ולכן נאשם,

לעירעורים.
 שמע לעירעורים בית־המישפט

 התובעת. דברי ואת העירעור את
 הנאשם כי קבע לוין, דב והשופט,

ה למופרעותו להתייחם התרגל
 ענישה נגד חסינות כאל נפשית

 לא בית־המישפט לכך ממשית.
 של רוחב־ליבה בשל רק הסכים.

 ביצוע על עמדה שלא התביעה,
 ביו־דהמיש־ הפך במלואו, העונש

 ל-׳ לחופפים חודשים ארבעה פט
 פטילון שעל כך הקודם, עונש

 במאסר חודשים 20 רק לבלות
ממש.

 שמופרעות ברור לו יהיה עתה
חסינות. אינה

אורון פרשת
ע ה כרט*םי־ביקזד ו־יא1ל

 כעפר כס
 כרטים־ביקור השאיר

להיעצר פדי
בח הנאשם כי התברר כאשר

 גור צבי הוא ירדן אורון טיפת
 מחוז פרקליטות של בארכיון חיטטו

 הקודם תיקו את ומצאו המרכז,
 נאשם 1976 בשנת הנאשם. של
 בנתניה, שקם לחנות בפריצה גור
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