
במדינה
ה עלי

ת ט עלייה פלי
 מלון שפתחו ?;דלים שגי

 אקדמאים, ?;ולים יטת7ק7
 דפית־המישפט וזוכו, נאשמו

צערו את הביע
השו כי החושבים נאשמים יש

 שופט הוא בר־אופיר דויד פט
מיב־ הנאשם חשב כך לא מחמיר.

כר־אופיר שופט
— מציאותי ״בסיס

 השבוע על-ידו שזוכה לוטן, אל
אשמה. מכל

 כלשהי עבירה עבר לא הנאשם
ה מדרך כלשהו באופן סטה ולא
הקלי רשויות עם במגעיו ישר
מביע ״אני השופט. אמר טה,״
/ או! מצא שהנאשם על רב צער  

 והואשם הנאשמים ספסל על עצמו
 קשה קלון. עימן שיש בעבירות

 המגיע הפיצוי את לו להשיב יהיה
 ועינוי־הדין הנפש עגמת על לו

האחרונות.״ בשנים בהן שעמד
 עורד־הדין על־ידי שיוצג לוטן,
 מ־ יצא וינשטיין, יהודה הנמרץ

 ועוד רבב, וללא נקי בית־המישפט
 על השופט של מפיו לשבחים זכה

עליה. לקלוט רצונו ועל מעשיו
עולים שפריר, אורי וחברו לוטן

 קשיי את בשרם על חזו חדשים,
 בתחומים עבודה ומציאת הקליטה

הח הם והחברה. הרוח מדעי של
אח אקדמאים לעולים לעזור ליטו
לקי מכון בשם חברה והקימו רים,
 שעזרה (ממל״ג) בע״מ גלויות בוץ

ב בעבודה אותם וקלטה למדענים
 :תחומים בארבעה פרוייקטים

ל מידע שירותי אורבני, תיכנון
ו סיכונים ביטוח חישוב ממשלה,

נוסף. תחום
ה לרשות הגישו ושפריר לוטן
ל פעולה תוכנית במדינה קליטה
 אושרה 1975וב־ מדענים, קליטת

 ציבורית ועדה על־ידי תוכניתם
ה תחומי ארבעת נקבעו נכבדה.
ב חוזה כל נחתם לא אך עיסוק,

הק מרכז לבין ממל״ג בין כתב
 סובסידיה העניקה הסוכנות ליטה.

 שהועסק מדען כל עבור לממל״ג
שנקבעו. בסכומים על־ידה

 פעלה החברה כפדום. צדיק
 הרווחה. מארצות עולים וקלטה
 ופיצויים משכורות להם שילמה
אח עבודה מקומות מצאו כאשר

בהם. לעבוד ועברו רים
 הכספים כי ביקשו ושפריר לוטן

הל יהיו הקליטה ממרכז שקיבלו
 התכוונו הם ארוך. לזמן וואות

מאו במועד הכספים את להחזיר
 כפו הפלא למרבה אך יותר. חר

הכס את לקבל השלטונות עליהם
 בית- קבע מלאים. כמענקים פים

מצ זה דברים ״מצב המישפט:
 על כאן מדובר שלא כך על ביע
במוצא ציבור כספי על העט אדם

 לתת שמוכן מי על אלא רב, שלל
 ניצול תוך קליטה, למשימות כתף
 איר* ומיסגרות רחב מקצועי ידע

 כנה רצון תוך שבשליטתו, גוניות
 אבל ציבור, בכספי אמנם להיעזר

 אינו כזה אדם להחזירם. מנת על
 ואין פסולים, מניעים פי על פועל

ב תחבולה או מידמה לו לייחס
הציבור.״ רשויות עם מגעו

טע התביעה תקציב. פעיות
 באמצעות ממל״ג, חברת כי נה

 15 במירמה קיבלה מנהליה, שני
 1976 אוגוסט לחודש לירות, אלף

למע קסל. דדלי בשם מדען עבור
 בחברה עבודתו את קסל סיים שה

 סעיף שנה. אותה של יולי בחודש
 בשם בעובדת דיבר השני האישום

 מאר־ חדשה עולה אלטשוק, קרול
 על־ידי שהועסקה צות־הבדית,

ש מאלה שחרג בפרוייקט ממל״ג
מישרד״הקליטה. על־ידי אושרו

 עדים הביא ויינשטיין הסניגור
 לא כלל הנאשמים כי שהוכיחו,

בחודש עבד שקסל פעם אי טענו

וינשטיין פרקליט
וסוציאלי״ אנושי —

 מסר עצמו לוטן להיפך. אוגוסט.
 ביולי. נסתיימה קסל עבודת כי

 שהתקבל הכסף כי נתברר ואמנם
 אלא שנטען, החודש עבור היה לא

 בעיות בגלל בסוכנות כך נרשם
 זה היה למעשה שלה. התקציב

לקסל. שהגיעו הפיצויים סכום
 לי,״ ״נראה וסוציאלי. אנושי

 את בהקימו ״כי השופט, אמר
 ואמיתי כן באופן התכוון ממל״ג
 עולים, מדענים בקליטת לסייע

 מדעי של ופרובלמטי קשה בתחום
 שמדענים הקשיים והחברה. הרוח

 בהם, נתקלים זה בתחום העוסקים
ומו ברורים הם קליטתם, במהלך

למ ניתן כזה מדען לכל לא בנים.
 — במקצועו מתאים עיסוק צוא
 בגלל אם השפה, קשיי בגלל אם

 לשם נוספות בהשתלמויות הצורך
 מחמת אם ;רמתו ושיפור קידומו
בהעס הכרוכים תקציביים קשיים

קתו...״
השופט, קבע השני במיקרה גם

 ממש עבדה לא שקרול למרות כי
 שאושרו הפרוייקטים אמות בדל״ת
 לב, בתום הדבר נעשה מראש,

בעיות. לפתור לעזור ובמטרה
 רק לא המעשה את ראה השופט

 את פקח אלא המישפטי, מצידו
 של הציבורי־חברתי לצד גם עיניו

 נמצא זה ״מוצא ואמר: המעשה
וסוציא אנושי מציאותי, בסיס על
ה את במרכזו שהעמיד איתן, לי

 אל־ של העסקתה בהמשך צורך
 מתאים פרוייקט ובמציאת טשוק

 ואנושי, נכון מוצא זהו עבורה.
ידי.״ שתי את עליו סומך ואני

 המיוצג שפריר, של מישפטו
 יעקב הוותיק עורו־הדיו על-ידי
הסתיים. טרם הגלד,

 הוגשה שלא לה טוב כזו תביעה
כך. כל רב נזק וגרמה משהוגשה
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