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 כשאת ומי־אש, רותחים מיים עם

 ניסיתי עליה. שפך כבר הוא החצי
 ולהוציאו מידו זה את להוציא
 את עלי שפך הוא אז מהחדר,

 ורץ העיניים. לתוך ישר השאר
 אותי מצא שהוא במישטרה לספר

יח איתה ושקיימתי שלה, במיטה
 שאני השנתיים כל מיניים סים

אותם. מכיר
הכל, על ישלם הוא שקר, הכל

 עכשיו שלי דמי־האישפוז את גם
 חבר אני בלינסון. בבית־החולים

לה רצו ולא כללית, קופת־חולים
ב יעקב לי שעשה בפציעה כיר

 חייב שאני לי הודיעו עיניים.
שבינתיים, ההוצאות, כל את לשלם

 150ב־ מסתכמות אישפוז, משבוע
נגמר. לא עוד וזה לירות. אלף

ג׳ברין. דיברי כאן עד
 בבית־החולים מאושפזת נזרה גם

 תגובת מפני חרדה היא בלינסון.
 בימים כשישתחרר יעקב, בעלה,

 לאחר הובל שאליו ממעצרו, אלה
 וידידם הלא־חוקית אשתו תקיפת
אבוראג׳ה. בנפש,
 את לי יבטל שהוא מפחדת ״אני

 חש־ לנו יש אומרת, היא הצוואה.״
 לאומי ביטוח וגם משותף בון־בנק
 דבר בכל וקופת־חולים, משותף

 אלח אני איפה איתו. מופיעה אני
 ממנו, ילדה לי יש אחד, אף לי אין

 לבית, מבית עכשיו שמתגלגלת
ב יתנקם לא שהוא דואגת ואני

הראשון.״ מהבעל שלי ילדים
ב בבית־החולים מחלימה נזרה
הק מהכוויות הפלסטית, מחלקת

 ופניה, גופה את שמכסות שות
 עד כנראה, לה, שישארו סימנים

 בוגדנותה לחשדות זכר מותה, יום
 הראשון מבעלה גם השני. בבעלה

 אינה היא — נצח מזכרת לה יש
 שאיתו אלבך, יעקב להינשא יכולה

האחרונות. השנים כל במשך גרה
 ״לא :מצבה את נזרה מסכמת

 היה הראשון בבעלים. מזל לי היה
גרוע.״ יותר עוד היה והשני גרוע,

 בבית- אותה שביקרו אחיה,
 :לה לאמר רק ידעו החולים,
אותה.״ ״תאכלי
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 עז התגבר המעיף
 את זייעז הכוונה

המישכט מערכת
 קטנים כילדים צהלו המערך ח״כי

 לא, המורה. את לסדר שהצליחו
 יאף הממשלה את הפילו לא הם
 חשוב. מהלך ביצוע ממנה מנעו לא
 קטנוני חישוב מתוך פגעו, רק הם

 ואופוזיציה, קואליציה מישחקי של 1
 את שירענן חידוש להנהיג בנסיון 1
הישראלית. השיפוט מערכת |

 של מינויו השופטים, חוק פי על
 לגיל הגיעו עד ושריר תקף שופט

הרג את לתאר קשה לא שנה. 70
 שנה 20 כבר שמכהן שופט של שתו

 לפניו. רבות שיפוט שנות ועדיין
 לעתים מכהן, הוא כאשר בייחוד

 ב־ ,לקידום ממשי סיכוי ללא אף
ה מטבע שבו, השלום, בית־מישפט

 עניינים פעם לא נידונים דברים,
 זקוק אדם, ככל שופט, פעוטי-ערך.

 ולידיעה בעבודתו, ולריענון לגיוון
 הוא אחרת קידום. סיכויי לו יש כי

בעבודתו. העניין את לאבד עלול
שמונ הוועדה רחבים. חיוכים

 בת- מערכת מיבנה את לבדוק תה
ל הצעות ולהציע בארץ המישפט
ביודהמיש־ ושיא בראשות שיפורה,

ב עסקה לנדוי, משה העליון, פט
 הזרמת כי למסקנה והגיעה זו בעיה

 השיפוט מערכת לעורקי חדש דם
 לפרישה אפשרות תהיה אם תיתכן,

 שופטי־ של לגימלאות מוקדמת
 רב. זמן בתפקידם המכהנים שלום

 פרישה לאפשר — הוועדה המלצת
 לשופט־ התייחסה — כזו מוקדמת

 כש־ ,לפחות 50 לגיל שהגיע שלום
 לשופט־ או שיפוט, שנות 20 אחריו
 לפחות ומהן 55 לגיל שהגיע שלום

 המלצת המישפט. כס על שנים 15
 ורק אך התייחסה אשר הוועדה,

לכהו קודמו שלא ותיקים לשופטים
 הפכה המחוזי, בבית־המישפט נה

 כחודשיים לפני שעברה להצעת־חוק
בכנסת. הראשונה הקריאה את

ב במליאה, לדיון ההצעה בהגיע
או הציג והשלישית, השניה קריאה

 חוקה־חוק־ומישפט, ועדת יו״ר תה
 חברו התייצב כנגדו גלס. דויד ח״כ

 שב־ ורהפטיג, זרח ח״כ למפלגה,
ההצ את לדתות ביקש הסתייגותו

 עמדתו את נימק ורהפטיג ח״כ עה.
ה מאוצר גימלה מתן כי בטענה,
 לגיל הגיע לא שעדיין למי מדינה
ב הוא במותניו, עוד וכוחו גימלה
 דבריו הציבור. כספי ביזבוז בחינת

 באוזני וברצינות בלהט נאמרו אלה
 קודם דקות כמה שאך חברי־הכנסת,

המפ למימון בנוסף כי החליטו לכן
 מאוצר רחבה ביד המשולם לגות

הח גם המפלגות תקבלנה המדינה,
משל הן שאותה הריבית עבור זר

 שהן ההלוואות תמורת לבנקים מות
הבחירות*. לפני עוד לוקחות

ב כי התברר ההצבעה כשהחלה
 ורהפטיג ח״כ של הסתייגותו עד

שמע אגודת־ישראל, נציגי הצביעו
 מאז היתד. הממלכתית השיפוט רכת

 וחלק בעיניהם, לצנינים ומעולם
 פזדמנות שניצלו המפד״ל, מח״כי

 וסיע־ אישיים חשבונות לחיסול זו
 המערך, ח״כי גלס. ח״כ עם תיים

הביטו זו, תופעה מול אל שהשתהו
)71 בעמוד (המשך

 מסכומי חלק אותו חשבון על י
 לקבל, זכאיות הן שאותו מון המ
לאחריהן. רק החוק, פי על

גלאם ח״כ
עונג מדושני
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