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במדינה
ה שטר גזי

א 3ר3המי הגיע שד
 במעט מ.ה70 אזי האזרח

 7ע א7ב7 ונכנס
 בבית־מישפט אי־הופעה

כמילואים שירת הוא כאשר
 ׳שהגיש הליכים לעיכוב הבקשה

 ה ליועץ שטנגר חיים עורך־הדין
לר דומה היתה לממשלה מיישפסי

למ מציגה, היא אך אחרות, בות
 היחס את שלה, היבש הנוסח רות
 כדי עד לאזרחים, המימסד של הגס
מי. את משרת מי ברור שלא כך

 בית־ים, ■תושב ),30( סלסה אלי
הו למזגני-אוויר, בחברה העובד

שעב בשנה אוגוסט שבחודש אשם
 רכב -נגרר לאן בירור כדי תוך רה׳

 הוא בן־גוריון, מנמל־התעופה ■שלו
ברבי. קלוד השוטר את העליב

 אמר אכן שהוא הודה סלמה
 בכתב־האי־ אך חרא,״ מדינה ■ש״זו
 וקילל התפרץ שהוא נאמר, שום
 אחת לישיבה הופיע הוא קלוד. את

 ללא ברמלה השלום בבית־מישפט
 שלושה העידו שבה עורך־דין,

 היום. איותו אירועי יעל שוטרים
 לא להעיד שהוזמן הרביעי השוטר
■נדחתה. והישיבה הופיע.

שמעו סלפה, כיחידה. חיוני
 התכוון החוק, עם •הסתבך לא לם

בחו אך הבאה. לישיבה להופיע
לשי גויים הוא הקודם דצמבר דש

הוכ שבצה״ל אחרי ׳מילואים, רות
 :לדיון הופיע לא הוא כוננות. רזה

הקר. בצפון שהה זמן באותו
 אשתו גם הוא, שגם .למרות

 מיב־ ישלחו שלו קצין־הקישור וגם
ו לבית־המישפט רשומים תבים

 מילואים בשירות הוא כי הודיעו
 שהוא משוט להופיע יכול ואינו
 הדבר הובא לא ביחידתו, חיוני

התקיים הדיון השופט. לידיעת

סלמח נאשם
הבירוקרטיה תלאות

הור שבסיומו סלמה, של בהיעדרו
שע.

 לחודש נידחו לעונש הטיעונים
 של לביתו באו אז השנה. ינואר
 להבטיח כדי אותו, לעצור סלמה

 בשעת בבית־המישפט הופעתו את
מו על ■שידע סלמה, גזירת־הדין.

 לברר שהלך אחרי המיישפט, עד
והצ הופתע, הדיון, נדחה למתי

 למחרת בערבות, להשתחרר ליח
 מועד עד עצור נשאר ׳ולא המעצר,

בבית־המיישפט. הדיון
ה טען בבית־המישפט כשהופיע

 את ביזה שסילמיה בייזר, שופט
ו אי־הופעתו, בגלל בית־המישפט

אותו. מרשיע שהוא
 שהיה והוכיח התפרץ סלמה
ובי ׳תקופה, ■באותה מגויים באותה

 ינגדו, שהעיד השוטר עדות כי קש
 בנוכחותו, מחדש, ׳תישמע בהעדרו,

 אית להשמיע לחקרו, שיוכל כדי
מטעמו. עדים להביא ואף גירסתו

הכרעודהדין את ביטל השופט
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הוושע, אידו

שוורץ עציר
לכוח־הסבל מעל

מור )37( ׳שוורץ בנו היה אילו
 במיקרה היה ונענש, בדין שע

 שנות לחמש נישלח ביותר הגרוע
הק עונש-המכסימום זהו מאסר.

נא שבה מירמה של לעבירה בוע
 הוא אבל נעים־ההליכות. הגבר שם
 שלושה למישפט. להגיע זכה לא

 ממעצרו, ששוחרר אחרי חודשים
 פית- מהתקף־לב שוורץ בניו מת

אומי.
 מדיגת־ישראל של בית־המיעצר

לעבריי אפילו קשה מקום הוא
 הם אבל וותיקים. קשוחים נים

 מסיכיויגישזמיק־ כחלק אותו רואים
ה סן אדם אליו. ומתרגלים צוע,

הרא בפעם למעצר הנכנס ישוב,
הע בתופעה ■נתקל לחייו, שונה
המש לחלוטין. אותו להרוס לולה
ה ׳ובעיקר היחס החברה, מעת,

 מעל לפעמים הם החבושה השפלה
רגיש. אדם של לכוח־הסבל
כחיים. שעלתה הטעות

 הוא פלילי. עבר היה לא לשוורץ
 מיקצוע בעל מכובד אזרח היה

 היה רבות שנים ומכניס. כהוגן
ב בעיקר שהתמחה סוכן־גסיעות

לפני בחביליות־תיור. תיירים יבוא

 עדות אית מחדש ישמע שהוא ו־בע
 עורך־הדין ואילו הרביעי, השוטר
 פנה סלמה, פנה שאליו שטנגר,
 ההליכים את שיעכב זמיר, ליצחק

 ׳שלכאורה משום ולו המישפטיים,
כש סלמה, נגד עיוות־דין נוצר

נוכחותו. ללא נערך בעניינו הדיון
 להחלטית סלמה ממתין כרגע

 הסתבך לא ׳שמעולם אזרח זמיר.
 של מרתק ברק ■למד החוק, עם

יש ובירוקרטיה מימסד הילכות
בשרו. על ראליים

חוק
ת בג״ץ רו ה ח ד

 7ע סרט־הכברה
 את ייצנ7 נבחר הבנ״ץ
במינכן כתחרות ישראל
בחו הנערכת בתחרות השופטים

 היתר בין ילמדו במינכן יוני דש
 הישראלית. הבג״ץ שיטת את גם

 שינע־ זר״ נושא על סרט־הסברה
 הלימודית, הטלוויזיה על־ידי שה

ישראל. את לייצג נשלח
לו ׳תמר על־ידי שהופק בסרט,

 צחיובל, דני על־ידי ■ושבויים טן
הק לאזרח גם כי העיקרון מודגם

 יש בחוף־הים, הארטיק מוכר טן,
 שנגרם באי־צדק ׳להילחם אפשרות

 תל־ עיריית — המימסד על־ידי לו
 לבג״ץ. פניה על־ידי — אביב
שירש־ מוכר־הארטיק עימרני, גבי
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