
)65 מעמוד (המשך
לח סביר יסוד יש ולשוטר כחוק, חיפוש

 הד,מחפשים.״ חפץ מסתיר ד,איש כי שוד
 מתכוון ״אתה אביטל, אמרח ״רגע,״

 לחפש סמכות לשוטר אין בעצם כי לאמר
 בית־מישפט ציו ללא מסוכנים סמים כלל

 האדם?״ את שיעצור וללא
 חלל יזש ״כיום חיים. ענד, כך!״ ״בדיוק

 חדש נוסח 1971 בשנת פורסם ומאז בחוק.
 סמכות לשוטר אין המישטרה, לפקודת

הוא כי החשוד אדם של גופו על לחפש

ד חוק צ ב

 לתת מתיימר המדור אין האזרח. של המישפטיות זכויותיו להבהרת מדור
 בעובדות. שוני בגלל והבדלים שינויים יתכנו מיקרה ובכל ספציפי, מישפטי ייעוץ

והתקדימים. החוק לפי הקיים, המישפטי המצב את מנתח המדור

תדריך
 עד־־ידי ורק אף להיעשות יכול אשה של גופה על חיפוש )1(
אשה.

 על חיפוש לערוך כדי בית־מישפט כצו צורך יש כרגיל (צ)
אדם. של גופו

 סמכות, גם כחוכה כוללת שוטר של המעצר סמכות )3(
אדם. של גופו על חיפוש

 מיוחדים, חוקים כמה הוחקו וטרור, חכלה סכנת כגלל >41
 הכנסת מניעת לשם מסויימים, כמקומות גוף על חיפוש המתירים

וכלי־נשק. חומרי־חכלה
 חיפוש סמכות לשוטר אין היום, הקיים החוק לפי )5(

 או סמים נושא זה כי סביר חשד לו יש אפילו נעכב, של גופו על
גנוב. רכוש

 בלי מסוכנים סמים או גנוב, רכוש מחזיק
מעצרו." בלי או ב״ודמישפט צו

 המיכתב את חיים שיגר היום למחרת
 ללכת אביטל נוהגת שבה ובשעה למשטרה,

 אייתה יחד וניגש חיים לה חיכה לעבודה
 את לו הסביר הוא בפינה. המחכה לשוטר

 תלונה נגדו הגיש כי לו וסיפר סמכויותיו,
באביטל. מגונה מעשה על

 מכיוון והורשע׳ לדין הועמד השוטר
 מסמכותו חרג הוא כי ספק כל היה שלא
 לצורכי אביטל של בגופה שנגע בעת

חיפוש.

מישבס■ ניתוח
 במקום או במיבנוז מחיפוש להבדיל

 אחרים, חוקים חלים שעליהם משויים,
 של גופו על בחיפוש זו פתבה עושקת

בלבד. אדם
 צו- פי על שייערך יבול כזה חיפוש

 מוסמך, בית״מישפט בידי הניתן חיפוש,
בדין. שנעצר אדם של גופו על או

 של גופו על אחרות חיפוש סמכויות
ממצו בעיקר ונובעות מועטות, הן אדם

ו והחבלה, הטרור וסכנת העיתים קת
 וכלי- חומרי״נפץ של לגילויים מיועדות

נשק.
 המיש־ לפקודת חדש נוסח יצא 1971ב־
 סנד את מהותי באופן שינה אשר טרה,

 לפי אז. עד קיימות שהיו כויות־החיפוש
 היה יכול הישנה לפקודה )(ד)2(37 סעיף
 היה אם ב, ב ע נ ב חיפוש לערוך שוטר

 מחזיק הוא כי לחשוד סביר יסוד לו
 בלתי־חו- שהחזקתו חפץ או גנוב רכוש
 בית״המישפט קבע זה סעיף סמך על קית.

 נגד כהן 321/62 בע״פ ,1962ב- העליון
 שוטר מצא באשר כי המישפטי היועץ
 החשודים כדורים שני חשוד של בכיסו

להמשיך סביר יסוד לו היה כחשיש,

 היה לא שהחשוד ולמרות כזה, בחיפוש
בנסי חוקי גופו על החיפוש היה עצור,

הללו• בות
 אין שוב החוק, שינוי אחרי ביום,
 גופו על חיפוש לערוך סמכות לשוטר

 יסוד לו יש אפילו נעצר, שלא אדם של
 סמים גופו על נושא הוא כי לחשוד סביר

 זבות״ לו שתהיה כדי גנוב. רכוש או
 צו־חיפוש להוציא השוטר על כזו, חיפוש

 החשוד, את לעצור או מבית־המישפט,
 סמבות אוטומטי באופן למעצר נלווית ואז

העציר. גוף על חיפוש
 של גופה על חיפוש לסמכות באשר

 לפקודת 46 בסעיף החוק קבע אשה,
כי וחיפוש), (מעצר הפלילי הדין סדר

 גופה על חיפוש לערוך מוסמכת אשה רק
מענ שאלה התעוררה 1953ב- אשה. של

 ראשה על הנישאים סלים האם יינת,
 החיפוש בי הם גם מצריכים אשה של

 גם יכול שמא או אשה, על-ידי יעשה
 אולם כאלה. בסלים חיפוש לערוך שוטר

 הנשים ברחו מיקרה שבאותו מכיוון
 הלכה נקבעה לא ראשיהן, על בשהסלים

בנושא.
 השוטר אם' ברור לא אביטל לגבי גם

 שנשאה בארנק חיפוש לערוך היה מוסמך
 גם לראות היא הנטיה חזה. על ברצועה

 שהוא זמן בל האשה, מגוף חלק בו
אליו. צמוד

:■ אלון אילנה

דו£

השינה הדר
ש( של ל1דני )1ב שיש מה נ

 לך •עלה
שקל 5*414

 טינה הדר על חוטבים נטאנחנו
 חם, טקט, מזמין, מקום על חוטבים אנחנו

 יקר. בהכרח ולא - ופונקציוגלי נוח
 שונות אפטרויוח ו2מ־ למעלח תמצאו בדניש

 אקזוטי בסגנון שלכם, השינה חדר לריהוט
 מהודר, או פשוט כפרי, או

 וקלאסי. נקי בקו ותמיד
0ח15ו) ל־ דניש ביו פ9 3 \0ח  נמצאות ׳
 שלו. זו גט וביניהן האפשרויות בל

 שינה, חדרי חמישה על פרטים להלן
החודש: להציג בחרנו אותם לרניש, בלעדיים

 מיטה, ראש קליאופטרה(בתמונה): דגם
 לילה ושולחנות מראה

ומזרון מיטה בסים במבוק, עשויים
0ח51> 8166כ! מתוצרת לדניש, הבלעדית 3

קש ושטיח מנורה מפואר, מיטה כיסוי
שקל. 5,414-.

 להשיג ניתן הנ״ל הפריטים כל (את
^ פלוס). דניש בחנויות גם

 שינה לחדר ריהוט :501 מודל
 זוגית, מיטה כולל: מאסיבי אורן עץ עשוי

 ושולחן שידה מגירות, עם לילה שולחנות
שקל. 4,745- טואלט.

 ומזרונים גדלים 3ב־ תואם קיר (ארון
נוסף). בתשלום

 מאיטליה מיובא קפינרה: דגם שינה חדר
 מושלם. ובגימור לק או אגוז עץ ועשוי
 ),165x195(גדולה זוגית מיטה כולל

 ס9ח51> 3166ק מזרוני בודדות, מיטות 2 או
מיטה, כלי ארון

 בתוכם מנורות עם לילה שולחנות 2
שקל. 9,022־ מגירות ושידת

 2.43x2.00 בגודל קפינרה קיר ארון
שקל. 7,834-. דלתות) 8(

 מיטה הכולל: בהיר באלון פרים דגם
 המעולים, 03>ו$ח 51660 ומזרוני זוגית

 אחד בכל מגירות 2 עם לילה שולחנות 2
 שקל. 5,419-. מגירות. 8 עם ושידה

 אפשריים גדלים 2ב־ תואם קיר ארון
נוסף. בתשלום

 ילדים. לחדרי - פינוקיו דגם
 מאסיבי אורן, מעץ קומותיים מיטה

 כתיבה, שולחנות 2 מושר, בעיצוב ומזרונים
בגדים וארון משחקים ארגז ספריה,

שקל. 5,849-.

פלוס בדניש גם להשיג קליאופטרח דגם

1115? 1814/ \ 0א

ש ׳3 ד 1*1

 .104 רבוטינסקי דרו רמת־גן:
 ישראל. בנק מול הסורג, ,רה ירושלים:
 ,62 באייר ה׳ רח׳ המדינה, ככר תל־אביב:

 .53חורב רח׳ אחוזה, חיפה:
 מסחרי. מרכז שמריהו: כפר

הרצל). (פנת 37 רמב״ם רח׳ באר־שבע:

מע״ט. ובוללים בשקלים המחירים

ה וזעולס66 2253 הז




