
 יודע לא אני תביעה. להגיש לי
 המחלקה של הבקשה ביו הקשר מה

 עסק, רישוי לעניין המישפטית
 דו״ח.״ וערכתי למקום יצאתי אבל

ה מחלקת מנהל טען לעומתו
 הנכסים באגף והשירותים דיור
ל הוראה נתן שהוא העיריה, של

 תביעות להגיש המישפטית מחלקה
 שכר־ אי־תשלום על מישפטיות

בלבד. התחנה, הסרת ועל דירה
 בית־ של בעלי״ד!מוניות אגודת
ויו יוסף מאיר והנהגים סוקולזב,

 לעיריה להגיש החליטו פלס, סף
עסק. לניהול לרישיון בקשה

 ועד השנה במרס הוגשה הבקשה
מ תשובה התקבלה לא ספטמבר
 ולבנייה• לתיכנון הוועדה

 לחניית היתר יש התחנה לנהגי
 שהוצא ,2 מס' קפלו ברחוב מוניות
ותוק לתל־אביב, העזר חוק על־פי

 זה צו מכוח זו. שנה סוף עד פו
 התחנה לנהגי העיריה היקצתה

הת היתה אכן שאם לחנייה. מקום
 כפי התחנה, של לקיומה נגדות
 מהעיכוב להשתמע היה שיכול
 שה־ הרי לעסק, הרישיון בקבלת
ההי את מוציאה היתה לא עיריה

במקום. המוניות לחניית תר
 קובו: אסתר השופטת קבעה

 שבין הקשר הוכחש שלא רק ״לא
 לדין להעמיד העיריה של מחדלה

ש שנים ארבע במשך הנאשמים,
ה ובין בתוקפו, ההסכם עמד בהן

ה אצל המפקח שבביקור חריצות
ה מחלוקת לכשנתגלעה נאשמים

 והנאשמים העיריה ביו כספית
 אלא עתה, דווקא לדין והעמדתם

ש בדיון הסבר כל ניתן לא שגם
 לדיש־ בבקשה בדיון לעיכוב לפני׳

הנאש על־ידי שהוגשה עסק יון
מים.״

 עורך- ,הנאשמים של פרקליטם
 רישוי שחוק טען, בן־נר דן הדין

 כשוט העיריה בידי שימש עסקים
 ומכאן כלכליות, מטרות להשגת

 לרישיון בבקשה בדיון שהעיכוב
פסולים. משיקולים נעשה העסק

מקו שרשות הזכירה השופטת
לאזר דוגמה לשמש צריכה מית
 החוק, על קפדנית בשמירה חיה

 ב- דעתה בשיקול להשתמש ועליה
העוב כל עם ובהתחשב תום־לב,

 על לדעתה, לעניין. הנוגעות דות
 במתן סירוב של במיקרה העיריה,
סי את לנמק עסק, לניהול רישיון
 לעי־ היתה לא הזה במיקרה רובה.

 ריש־ להעניק שלא סיבה שום ריה
 בבקשה הדיון ״עיכוב ומכאן: יון,

 כדי הנאשמים של עסק לרישיון
 העיריה עם במשאם עליהם ללחוץ

 המגיעים ההרשאה דמי גובה על
 זר ושיקול פסול מעשה הוא לה,

 החוק.״ מטרות עם עולה שאינו
התחנה, את לסגור תבעה העיריה

 ב־ שצו־סגירה קבעה השופטת אך
שב הפסול את ינציח זה מיקרה

 למעשה, ויגרום העירייה התנהגות
תבי דרך על שלא הנהגים לסילוק

 שב- טענה השופטת אזרחית. עה
 הוא הציבורי האינטרס זה מיקרה

 ו- לצרהסגירה אי־היענות המחייב
 פעוט בסכום הנתבעים את קנסה

בלבד. שקל 250 של
 בסוף ניתן המפתיע גזר־הדין

 את עתה ויאלץ אוקטובר, חודש
 רישיון לתחנה להעניק העיריה
 מאבק ולנהל מחד, עסק לניהול

 ועם ההרשאה לדמי בנוגע מישפטי
 המיש־ ליועץ רעות פתיחה עמדות

 לאירגון מאידך. העיריה, של פטי
 מיקרה־ זה מישפט שימש המוניות

 מקווה הוא שבעקבותיו מיבחן,
 שמאי למנות העיריה את לאלץ

שביניהם. בסיכסוך כבורר
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פוסט פאזה את שהניא האיש

ההזיה
לגילוי
סרטן
השד

 ב- שהתמחו רופאים שרים **
 ממאירים, בגידולים טיפול ?

 שבאמצעותה חזיה, לפתח סיימו
 גידול בעצמה לגלות אשה תוכל
 בפאריס, התכנסו הם השבוע בשד.
 מישרד־ אישור את שקיבלו לאחר

 המצאה לפיתוח האמריקאי הבריאות
ה ההמצאה את שפיתח הצוות זו.

 אמריקאיים רופאים כולל חדשה,
וצרפתיים.

ל המרכזית הלישכה נתוני
 על מורים בישראל סטטיסטיקה

 גידולים מתגלים שנה שמדי כך
נשים אלף אצל בשד ממאירים

ך 71 ! מניחה האשה 11 !11 ■■י ך
■ * השד על פד <■1* י יי
לגוף. המיתקן את מהדקת החזייה

 השכיח הסרטני הגידול זהו לפחות.
 בעולם, הנשים באוכלוסיית ביותר

ה מכלל אחוז 25כ־ מהווה והוא
הגידוליות. מחלות

מגי להיפגע העשויות הנשים
הש .64 עד 35 בנות הן בשד דול

ילי בקרב יותר גבוהה היא כיחות
 יותר ונמוכה ואמריקה, אירופה דות

ילי ואפריקה. אסיה יוצאות בקרב
 סולם באמצע מצויות הארץ דות

השכיחויות.
ב היא המוקדם הגילוי חשיבות

הקול בעיסוקיו התפרסם אשל
 פארה את הביא כאשר נועיים,

 טילור אליזבט ואת לישראל פוסט
למצריים.

מוק מאובחן שהגידול שככל כך,
ש הסיכויים גדלים כן יותר, דם

תבריא. והאשה יורחק, הוא
ל ההזיה את שפיתחו רופאים

 טו- סרטני גידול של מוקדם גילוי
 לכל מאפשרת זו שחזיה גנים,
 הבדיקה, את בעצמה לבצע אשה

 עוד בראשיתו, הגידול את ולגלות
במישוש. לזיהוי ניתן שהוא לפני

 ה־ ,כעטיפה רק משמשת החזיר,
 אל ועגולה רכה בד פיסת מהדקת

 18 קבועות הבד בתוך השד. עור
מיו כימי חומר המכילות נקודות,

ב בבואו ציבעו את המשנה חד,
 מסויימת. בדרגה חום גלי עם מגע

יק חום, פולט גידול שכל מכיוון
 אולם הסימן. את אלה נקודות לטו
 פולטת ממאירה לא דלקת גם

ה צבע את לשנות ועלולה חום,
 זו. בבדיקה די לא לכן נקודות.

ה בצבע שינויים שגילתה אשד,
 רופא־ אל לגשת חייבת נקודות,
 קביעת את לו ולהשאיר מומחה,

האבחנה.
 יופצו הקרובים בחודשים כבר
 בבתי־המירקחת, אלה בד פיסות
לזוג. דולר 30 של משוער במחיר

 מדי פשוט: זו בחזיה השימוש
להצ יש שעה, רבע במשך בוקר,

 גידול שד. לכל אחד בד עיגול מיד
 בשני סימטרי באופן מתפתח אינו

 יהווה אחד בד עיגול וכך השדיים,
 השני העיגול עם השוואה אמצעי
 גם יוצא־דופן. סימן זיהוי לצורך

 בסימן מסתפק אינו רופא־מומחה
 אך אבחנה, קביעת לצורך אחד
הב בתוצאות להסתייע יוכל הוא

 צורך יש אם ויקבע. העצמית דיקה
יותר. מדעית בבדיקה

 החדשה ההמצאה על פרטים
 הנשים ציבור לידיעת מביא

 סגן שהוא אשל, חיים הישראליות
בינלאומית. תמרוקים בחברת נשיא

 הפירמידות ליד פו;סט פארה בחברת הצטלם אשה, חייםהיוזם
חברתיהתמרו־ נשיא לפני שהמליץ האיש הוא במצריים.

בסרטן. במילחמה רפואי ומחקר לפיתוח כסף לתרום עובד, הוא שבה קיס,
\

 שפרש אחרי האחרונות, בשנים
 זמנו מחלק הוא הסרטים, מעולם

ב ועוסק ותל-אביב, פאריס בין
 שיכנע אשל התמרוקים. תעשיית

נצי שהוא התמרוקים חברת את
 לפיתוח דולר מיליון לתרום גה,

הרפואית. האמצאה
 לחיים זר היה הרפואה עולם

למצי עזר היהודי הקשר אך אשל
הרופ ובין בינו משותפת שפד, את

 הרופאים אחד גוטמן, ד״ר אים.
לפי במחקר שהשתתפו היהודיים

 ב־ אשל לחיים פונה החזיה, תוח
ומו שלי,״ ״הישראלי :זמילים

 אם טוב ארגיש ״אני בחיוך: סיף
שלך.״ מישראל נשים כמד, אציל

:! | | | ! ן  מחומר פיסות שלוש מצויות הפד של הפנימי בחלק י1]!|)|,ו
 לפי ציבען את משנות המתכת נקודות מתנתי, "0 11111

בוקר. מדי בלבד. דקות 15 אורכת הבדיקה בחום־הגוף. השינויים

את גם הביא ולמצריים לישראל

 המוטל העומס יוקל לא המישפט
 ברור הוא זה דבר — השופטים על

ה השביתה שבעקבות יתכן לכל.
 נראה אם וספק יוחמר, אף מצב

הממ תיקים אלפי לאותם פיתרון
מישפטי. לדיון תינים
 חבר וייס, שבח המערך ח״כ

 גם שהוא ועדת־חוק־חוקה-ומישפט,
באוניבר המדינה למדע פרופסור

 מיכתב באחרונה שלח חיפה, סיטת
ש ניסים, משה לשר־המישפטים,

הרפור להגשמת לפעול לו קרא בו
ועדת־לנדאו. על־ידי שהוצעו מות

סטטיס טבלה צורפה למיכתב
 בבתי- המצב על מאלפת טית

 ספק מטילה היא בארץ. המישפט
 המיג־ המערכת של ביעילות חמור
 אם גם בתי־המישפט, של הלית

ב השורר למצב אותה משווים אין
וייס. שעשה כפי אנגליה,
 בתי- לכל הוגשו 1950 בשנת
 ב־ תיקים• 96686 בארץ המישפט

4368 מתוכם ,673464 הוגשו 1979

 596 (לעומת העליון לבית־המישפט
).1950ב־

תי 93471 המתינו שנתיים לפני
 בבתי־מישפט בלתי־מטופלים קים

ב המתינו תיקים 42326ו־ השלום
 ב־ אזרחית בתביעה טיפול מחוזי.

 בתל־אביב המחוזי ןבית־המישפע.
שנים. כארבע בממוצע אורך

 6.9 מוגשות שבאנגליה בעוד
 מוגשות נפש, אלף לכל תביעות

אלף. לכל תביעות 72 בארץ
ה משיגים לבג״צ בפניות אף

שנ לפני האנגלים. את ישראלים
עתי 224 באנגליה הוגשו תיים
עתירות. 897 ובישראל רות

מד חוסר-איזון קיים וייס לדעת
 והמישם־ המוסרית הרמה בין איג
 ובין בארץ מערכת־הצדק של טית

 לדבריו, שלה. המינהלית היעילות
 הקשר על מצביעים המחקרים רוב
 במע- האזרח של האמון מידת בין

 בעצם אמונו ובין רכת־המישפט
ה ששיפור קובע וייס המישטר.

ממיסגרת חורג המישפטית מערכת

 הוא למעשה, — השופטת הזרוע
המישטר. במהות

ם י י ח ־ י ב ר ד
*תגלי□ ח ב רימו!

 לרימון־יד שגה סן
? בחיתוליו ימגמצא

 למישט־ שנמסר המוקדם המידע
 בביתו כי מסר, קריית-עקרון רת
 גנוב רכוש נמצא סעדי רזיאל של

 חיפוש ערכה המישטרה וסמים.
 מצאה לא אך זה, מידע בעקבות

 אולם סמים. לא וגם גנוב רכוש
 הצריף, בחצר חיפושים כדי תוך
 עטוף רימון־יד השוטרים אחד מצא

השי בין מוסתר תינוק, בחיתולי
חים.

 ויצא וכלי-רחצה סדין לקח סעדי
 הוא אך לבית־המעצר. השוטרים עם

ש הצריף כי למישטרה מייד מסר

 אלא ביתו, אינו הרימון נמצא בו
 לדבריו, המנוח. סבו של ביתו
הת לא חודשים משלושה יותר
 כל לו היה ולא זה, בצריף גורר
 לו לייחס אין ולכן. איתו. קשר

במקום. שנמצא הרימון החזקת את
 הביאה שפירא, דורית התובעת,

התגו סעדי כי שהוכיחו, עדויות
 עם לפעם מפעם זה בצריף רר

 השנה. בן התינוק בנז ועם אשתו
ב להרשיעו התובעת ביקשה לכן

לו. המיוחסת אשמה
 עורך־הדין סעדי, של סניגורו

ש מכיוון כי טען שוהם, יוסי
 בגפו, בצריף התגורר לא מרשו

 ולכן במקום, בלעדית חזקה לו אין
 הרימון. בהחזקת להרשיעו אין
 שם,״ אתו התגוררה אשתו ״גם
 ויקטוריה והשופטת הסניגור, טען

 חוש־הו- גילתה אוסטרובסקי־כהו
 התגורר התינוק ״גם :ואמרה מור

 ן״ החזקה בעל הוא אולי שם. איתם
 מיד הוחלט הכל דעת על אבל

בר־עונשין. אינו התינוק כי

ק אחראי האם תינו


