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)המשך מעמוד (59
ריצ׳ארד,״ מספרת נעמי .״הרגש 
תי שהבן שלי ההר הביתה.״
לכל בני המישפחה היה מובן
שהנה אחיהם האובד שב הביתה.
ואמנם מזה חצי שנה חי ריצ׳ארד
בבית המישפחה ועובד בשיפוץ
בתים.
שכנות סיפרו להורים ,שישנה
אפשרות לערוך בדיקת־דם ,כדי
לוודא את שייכותו של ריצ׳ארד
למישפחה .הם ניגשו למעבדה
פרטית ,שילמו אלפיים לירות ו
ביצעו בדיקת דם .תוצאות הבדי
קה היו ברורות :לריצ׳ארד סוג
דם ס ,כמו לנעמי ולשלמה .אך
הם התאכזבו כשנוכחו לדעת ,שלא
די בבדיקה זו כדי להוכיח קשר
מישפחתי .הם שילמו עוד  20אלף
לירות ,לבדיקת דם וסיווג רקמות
בתל־השומר .ב־ 30בדצמבר 1980
התקבלה התשובה מהמעבדה ה 
המטולוגית בבית״החולים תל״
השומר :אין שיתוף אנטיגני בין
ריצ׳ארד פארקר לבין שלמה או
נעמי לוי .במלים אחרות :התוצ
אות מצביעות על כך שאין הזוג
לוי הוריו הביולוגיים של ריצ׳ארד
פארקר .תוצאות אלה שקולות כמו
עדות שניתנה בבית־מישפט.
ריצ׳ארד פארקר מסרב להשלים
עם תוצאות הבדיקה .הוא אומר:
״אני לא צריד נייר חתום כדי
לשוב אל הורי.״ לפי עצתו של
עורר־הדין משה עינבר מרמת־גן,
ניגשה המישפחה אל היחידה ל
זיהוי רקמות בבית־החולים הדסה
בירושלים ,כדי לבצע בדיקת דם
וסיווג רקמות חוזרת — לאב ,לאם
ולצעיר האמור להיות בנם .מחיר
הבדיקות היה  35אלף לירות ,אולם
התוצאות לא היו מעודדות.
לפני שלושה חודשים התקבל
פתק המעבדה ובו רשום :״יורם
לוי )יליד  (1957הגיע ללא־ תעודת־
זהות .הוא זוהה על־ידי מר שלמה
לוי וגברת נעמי לוי .מבדיקת סוגי
הדם וכן מבדיקות סיווג הרקמות
מתברר שמר לוי שלמה אינו מת
אים להיות האב של לוי יורם,
וגברת נעמי אינה מתאימה להיות
האם של לוי יורם^.
יורם הוא שמו החדש של רי-
צ׳ארד.

במדינה
ם י שפ ט
כ פי ת ׳כרוה מ13
שלוש שגות מאסר
ע 7גגיבת כפית
• השווה  12לירות
הפיתגם העממי אומר ,כי יש
אנשים הנולדים עם כפית כסף
בפיהם ,אולם כנראה שיש גם כ
אלה הנתפסים עם כפית כזו ביד.
מסעוד אזולאי נתפס בינואר ,1980
אחרי שפרץ לדירתו של זיסו לי
ברמן בתל־אביב ,שבר את המנ
עול וגנב מתוכח כפית מוכספת.
שוויה של הכפית ,לפי כתב ה 
אישום ,הוא  12ל״י בלבד.
אלא שלמסעוד היו כמה בעיות.
תוך כדי הודאה בתיק הנוכחי,
ביקש מבית־המישפט לצרף לו עוד
כמה תיקים שהיו תלויים ועומדים
נגדו .גם תיקים אלה היו בענייני
גניבות ופריצות ,אך בהם לא הס
תפק בכפיות.
השופט עמית הטיל עליו עונש
מאסר של שלוש שנים ,על כל
התיקים שבהם הורשע ,למרות ש
אחד מהם מדבר בכפית אחת.

ב חי רו ת
הד״ינים
כ  ,3ת ־ ד,ן ד ע ב י ד ה
דרגת הדייגים הועלתה
בוועדת הכספים
חודשיים לפני הסחירות
בקרב שופטי השלום במדינה
התעורר בימים אלה זעם רב בגלל
שינוי פתאומי בסטאטוס־קוו .ב-
 ,1953כאשר נחוק במדינה חוק
השופטים ,נקבע כי קיימות שלוש
דרגות־שכר לשופטים :שכרם של

יש לנו עוד הרבה מה להדאות*...
* לדיוה 300 ,דגמים של

בגדי ים וחוף
לקיץ 81׳.
בואו לראותם
בבתי האפנה המובחרים

דיוה  -הרצל  ,119ת״א.

מה או מר
הרגשן
ף* דיקת סיווג הרקמות היא
^ בדיקת־דם .זוהי בדיקה המ
אפשרת לגלות את ״תעודת הזהות״
הגנטית של האדם .בבדיקת־דם זו
ניתן לבדוק תיאום בין הורים
וילדיהם .תוצאות הבדיקה הזו מת
קבלות היום כאמינות בבתי־ה״
מישפט הישראליים.
כאשר מנסים לאתר אדם המת
אים לתרום אבר לחולה ,מבצעים
בגופו את אותה בדיקת־דם הקרוייה
סיווג רקמות .התאמה המתגלה
בבדיקה זו קובעת אם האבר של
התורם מתאים לגוף החולה.
כל עובר ברחם אמו ניבנה מ־
רקמות שאותן מורישים לו הוריו.
התא שמורישים ההורים לצאצא
נושא עימו את כל התכונות ה 
תורשתיות .אם היה ריצ׳ארד בנם
הביולוגי של נעמי ושלמה ,היתה
בדיקת סיווג הרקמות מאשרת
עובדה זו.
״הרגש שלי אומר לי שזהו
הבית שלי,״ אומר ריצ׳ארד־יורם,
״ולא מעניינות אותי הבדיקות.
עשיתי אותן מפני שבית־המישפט
החליט שאני חייב לעבור בדיקות.״
בני מישפחת לוי לא אמרו נואש.
הם רוצים שריצ׳ארד יוכר כבנם
ומבררים אפשרות לערוך בדיקות
חוזרות .הם מודעים לכך ,שאם
הבדיקות החוזרות ונישנות לא
תאשרנה כי ריצ׳ארד הוא אכן בן
ביולוגי של מישפחת לוי ,תיוותר
להם דרך אחת :לאמץ את רי־
צ׳ארד־יורם באמצעות בית־המיש־
פט .במיקרה זה יימצא אמנם בית
ומישפחה אוהבת ,אך ייוותר בסטא
טוס של בן מאומץ .גי ל ה רזין;■1

יו״ר לורנץ
שכר בחירות
שופטי־השלום ,שהוא הנמוך ביותר,
שכרם של שופטי בתי־המישפט ה
מחוזיים ,ושכרם של השופטים ה 
עליונים.
ב־ ,1955כאשר נחוק חוק הדיי
נים בבתי־הדין הדתיים ,הוצמד
שכרם של הדיינים לשכר שופטי־
השלום וכך היה הדבר עד לימים
אלה.
בפברואר השנה הועלה שכרם
של כל השופטים במדינה ,ובכלל
זה גם הדיינים .והנה לפני כמה
ימים התברר ,כי ללא כל הודעה
מוקדמת או התייעצות עם איש,
הוחלט בוועדת הכנסת ,שהיא ה
מוסמכת לטפל בשכרם של שופ
טים ,כי שכר הדיינים לא יהיה
עוד צמוד לשופטי־השלום ,אלא
לשכרם של שופטי בתי־הדין ל 
עבודה .בכך ראו שופטי־השלום
צעד קונסטיטוציוני חסר תקדים,
ולא העלאת שכר בילבד .הם פנו
מייד בתלונה על שינוי הסטאטוס-
קוו בצורת מיסתורית וסודית כזו.
מה שהרגיז את השופטים יותר
מכל היתה העובדה ,כי הדרגה
שונתה כחודשיים לפני הבחירות
לכנסת ,כאשר ראש ועדת־הכספים
של הכנסת ,האחראית לשינוי ,הוא
הרב שלמה לורנץ ,איש שטובת
הדיינים קרובה בוודאי לליבו.
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