
נימים חובב
התחתון העולם נציג לא

 קול. מרימים ואינם אדיבים לכל,
ה לפושע גם להאזין מוכנים הם

 עורכי- על מתפרצים אינם אחרון.
 מתחיל הוא כאשר הקהל. או הדין

 המשך ומפסיד מישפט, לשמוע
לסיכו לבוא משתדל הוא אחד,
 לשמור כדי לפסק־הדין, או מים
רציפות. על

 מכרים פוגש הוא לפעם מפעם
 של מישפטם בעת בבית״המישפט.

 את היטב הכיר מיפו, המפוצצים
 עצמו היא הפועלות. הנפשות כל

 וניהל רבות, שנים כבר יפו תושב
 היו לקוחותיו שרוב סניף־בנק, שם

 ראה כאשר עליו כאב ליבו ערבים.
 היא שאותו כחיל, מישפחת אבי את

 היה אז ביפו. ׳50ה־ משנות מכיר
 ש;יהל וחסון, חזק גבר כחיל האב

 ואנשי־ שוטרים של למדים מגהצה
 שהיו הצרות כל אחרי ביפו. צבא

 ״הוא שבר־כלי. הפך בניו עם לו
 גבר,״ אותו לא כבר זה היום, הרוס
ניסים. פנחס בעצב מציין

 הרואים ומישפחותיהם, נאשמים
יומ מבקר לבן־השיער האיש את
לם־ אליו ניגשים במישפטם, יום

ב נמצאת היא לדבריה אך תר,
כא לתפקד. מסוגלת ואינה מתח,

 שלילית תשובה קיבלה היא שר
ל במיכתבים פנתה היא מחלמיש,

סלמן אלמנה
! בהתקווה לא

 ולשר־ בגין, מנחם ראש־הממשלה,
לוי. דויד השיכון,

 לה יימצא לא שאם טוענת היא
 דין גזר זה יהיה הולם, דיור פתרון

בשבילה. מוות

רכי חיים ד
שטות ח1ר

 תמים מתעמל
ועונש♦ לעבירה

לע העניין הפך קונדס ממעשה
 התערב כחלני אבי פלילית. בירה

 ובעיקבות במילואים, חבריו עם
 במודעה בעיתון. מודעה פירסם זו

 מעוניינת 29 בת גרושה כי נאמר
ש מבקשת והיא גברים, להכיר
ההו לכיסוי שקל 15 לה ישלחו
וכמה רבות, תשובות הגיעו צאות.

 וכאשר זהותו, את לברר כדי עמים
 שם נמצא הוא כי להם משיב הוא

 השופט, את מחבב שהוא מכיוון
 על לחוות־דעתו אותו חוקרים הם

 של נטיותיו ועל המישפט, מהלך
השופט.

 קרוב ניסים נעורים. אהבת
 מנערותו עוד המישפטים למיקצוע

 ו־ מישפטים למד שם בבולגריה.
 עלה 1948 ובשנת ראיית־חשבון,

 לא בישראל עורך־דין רשיון ארצה.
 עבד הראשונות ובשנים לו, היה

ב וכפועל־בניין יפו, בנמל כסבל
 בסביבה. שצצו החדשים שיכונים

 וכאשר נער, היה לא כבר הוא אך
 במחלקת כרואה־חשבון עבודה מצא

 לעבוד עבר צה״ל, של התשלומים
 בנק- לסניף ועבר התקדם הוא שם.

 שנות עשרים ואחרי ביפו, דיסקונט
 בסניף. בכיר מנהל הפך עבודה

 לגימלאות, יצא שנים ארבע לפני
 נעוריו, לאהבת לחזור החליט ואז

 ב־ מבקר החל הוא בית־המישפט.
למישפטים. ומאזין בית־המישפט

 ב־ יום אחרי לביתו חוזר הוא
ולשני לאשתו ומספר בית־המישפט,

 המיכת־ על ענה לא כחלני צ׳קים.
 שהגיעו השקל מאתיים ואת בים,
 והכניסם אביו של על הסב אליו

שלו. הבנק לחשבון
 היה המיכתבים מכותבי מישהו

 כתב, שאליה לגרושה באשר סקרן
 הבנק חשבון בעזרת אותה. וחיפש

 הנאשם, אותר הצ׳ק נפדה שבו
 מכיוון פלילי. לדין הועמד והוא
 והוא פלילי עבר לו היה שלא

 ובמישפחה, בחברה כראוי מתפקד
 להטיל גליו אורי השופט רצה לא

עבריין. של קלון אות בנאשם
הסניגו שובב. בתם, חז״ל,

 לפני הציגה תמיר, לידיה רית,
שו כתעלול המעשה את השופט

מח ללא בעבירה שהסתיים בב,
 כל כי הסבירה היא ותיכנון. שבה

 יביקשה לשולחים, הוחזר הכסף
הנא על להטיל לא מבית־המישפט

 פיקוה אלא על־תנאי, מאסר שם
 קצי- אולם בלבד. קצין־מיבחן של

 לבית־המייש־ שהוזמנה נת־המיבחן
 זו תהיה לדבריה, התנגדה. פט

 יועמד אם יותר חמורה סטיגמה
מוב עבריינים עם ויחד במיבחן,

 פעם במשטרה להתייצב יאלץ הקים
בשבועיים.

ה של טיעונן את קבל השופט
 אין חז״ל, ״כדברי :וקבע שתיים,

נכנ אם אלא לעבירה נתפס אדם
במע כי אם שטות״. רוח בו סה
כי על גדושה מידה היתד, שה

 הנאשם על להטיל החליט עור,
ה את להכתים לא כדי קנס, רק

שובב.

 מעוגייגת הית־ המישטרה
הסם. קדבי ברשימת

 סמים סוחר היה גרון מרדכי
ה העולם אנשי בעגת (״פושר״,

 עצמו הוא במינו. מיוחד תחתון)
 היה לא גם הוא סמים, צרך לא

 בבית- תלמיד היה הוא לכסף. זקוק
 ממיש־ נער אנקורי. התיכון הספר

 בחינות לפני שעמד טובה, פחה
לצה״ל. וגיוס בגרות
הוא כי ספק כל היה לא אבל

ב שם. ששמע המישפטים על בניו
 מספר הוא ביפו, שלו בחברה ערב,

 שאותם המסעירים המישפטים על
 כאשר לפעמים, עיניו. במו ראה

ו המישפט את מכסה הטלוויזיה
 אפשר והקהל, האולם את מצלמת
 המחייכים פניו את לרגע לראות

ניסים. של
 לבית- לבוא יכול אינו הוא

 מכיוון ביומו, יום מדי המישפט
כ באוניברסיטה. לומד גם שהוא
 היסטוריה לומד הוא חופשי, שומע

 תל- באוניברסיטת וגיאוגרפיה
 מקדיש הוא בשבוע אחד ויום אביב,

 במיס־ לקשישים לייעוץ בהתנדבות
ל מסביר הוא לאומי. ביטוח גרת

 ו־ פיננסים מסים, בענייני שואלים
 וידיעת הרבה סבלנותו מישפטים.

 אותו עושים שלו הרחבה השפות
שם. גם פופולרי

כאינדיבידוא עצמו רואה הוא
 החברים יתר את מכיר אך ליסט,

 הקבועים הסקרנים חוג — ב״חוג״
 הוא מהם אחד המישפט. בית של

 תורכיה, יליד העמידה, בגיל גבר
 באורח שמבקר לשעבר, סנדלר

באולמות־המישפט. קבוע
 גבר הוא זה בחוג נוסף חבר

 ביס־ שבנו בת־ים, תושב בולגרי,
 הוא טראגית. בתאונת־דרכים פה

 כאשר בבית־המישפט מבקר החל
 ש־ הבחורים של מישפטם התברר

 כל־כך היה הוא בנו. את דרסו
 פנה השופט כי עד במישפט, מעורב

 הפך מאז בפסק־הדין. בדברים אליו
 בבית־המיש־ קבוע אורח הוא גם

ו עצב תמיד המביעים פניו, פט.
ה של לבו את גם מרככים רוך׳

 זוכה הוא וגם ביותר, הקשוח שוטר
ביותר. השמורים למישפטים להיכנס
 עורך- של אביו גם כי טוען נסים

השי מרשות פאפו, אהרון הדין
 בבולגריה עורך־דין שהיה דור,
 כיום, וכי ה״חוג״, מחברי אחד הוא

 להאזין בא הוא בגימלאות, כשהוא
8' אלון אילנה למישפטים.

 ששלוש מכיוון סם, מכר אמנם
 ל־ס־די כדורי מכר נפרדות פעמים
 הוא הירקון. ברחוב מוסווה לשוטר

 השלישית ובפעם חם, על נתפס
 גם נעצר עימו יחד מייד. נעצר

 ברחוב במכונית שישב יבואךהסם,
צדדי.

 של גופו על נמצא נתפס, כאשר
 ארוכה רשימה שבו פינקס, הנער

 הצעיר כי הסתבר קונים, שמות של
 סחורה כמה למעבידו להוכיח רצה

 כמו בפינקס, הכל ורשם מכר,
 מכיוון אולם קפדן. מנהל־ספרים

 אלת וגם פרטיים, שמות רק שרשם
 אנשי- הצליחו לא בצופן, לפעמים

אותם. לפענח המישטרה
ה עורר־הדין גרון, של סניגורו

למ הסכים אריה, רפאל אדמוני
 הקונים שמות את למישטרה סור

 יועמדו לא שהם בתנאי וזהותם,
פלי תיקים נגדם יפתחו ולא לדין

 בית־ לידיעת זאת הביא הוא ליים.
 התביעה ביקשה שלפניו המישפט,

ההלי תום עד גרון את לעצור
 את לשחרר החליט והשופט כים,

 את לסיים הזדמנות לו ולתת גרון,
שלו. בחינות־הבגרות

 ל־ מעונש. פוטרים מדים
 לבוש כשהוא גרון התייצב מישפטו

 בהצלחה שסיים ואחרי במדי-צה״ל,
הס סניגורו הבגרות. בחינות את

 זו היתה כי לבית־המישפט ביר
 שחיפש נער של חד־פעמית מעידה
 הסם, מכירת על־ידי בחברה הכרה

 מטרה לו נתן לצה״ל גיוסו וכי
בחיים.

ב שוכנע אלוני שאול השופט
 שלא והחליט הנאשם, של כנותו
סו ״אני מאסר. עונש עליו לגזור

השו כתב סמים,״ מסוחרי לד
 בית- של מדיניותו לי ״וידועה פט,

ב מאסר המטיל העליון המישפט
 ב- אולם אלה. עבירות על פועל

אפי זוהי כי מאמין אני זה מיקרה
 הנאשם.״ של בחייו חולפת זודה
 ארבעה של עונש עליו גזר הוא

 כי והוסיף על־תנאי, מאסר חודשי
 תזיק לא שההרשעה מקווה הוא

החייל. של הצבאי לקידומו

ק*1\/קש0*ןועס
בשקיקים תה-צמחים

מרענן מבריא־ טעים, טבעי,

 כולו ובעולם בארץ ידוע ״פומפדור״ צמחים שתה הידעת
 1 החיובית ובתכונותיו הנפלא בטעמו

 טעימים סוגים 12 של עשיר מגוון מגיש ״פומפדור״ תה
 סוג את למצוא יוכל אחד וכל ופירות, צמחים תה של

 ולטעמו. לדרישותיו המתאים התה
 שלך, השתית הרגלי את שנה — ולהנאתך לבריאותך

 ועבור ותאיו, קופאין המכילים ותה קפה פחות שתה
״פומפדור״. טבעי צמחים לתה

 והגישי אורחיך את הפתיעי
 צמחים תה סוגי מגוון להם

למח וחכי — ״פומפדור״
מאות.
שקם, בסופרמיקטים, להשיג

ומע־ בתי^מרקחת בתי־טבע,
דניות.
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