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מעצר!״ עבור הפיצו■

 מאשמת״רצח איבגי שימעון זוכה אחדים ימים לפני
 שמונה אחרי לביתו חזר איבגי בית״המישפש. על־ידי

 על אותו תפצה המדינה האם בכלא. בילה שאותם חודשים,
 רב לא זמן שלפני בן־שחר, אהרון המישפטן אל פניתי כך!

 במיקרה לקוחו, בשם המדינה נגד פיצויים תביעת הגיש
זה. בעניין החוק מה בן־שחר אהרון את שאלתי דומה.

 אישום מוגש שאם אומר, ,1977 העונשין לחוק 80 סעיף
 זו, להאשמה יסוד היה שלא מצא ובית־המישפט נאשם נגד פלילי
 את לנאשם ישלם המדינה אוצר כי לצוות, בית־המישפט רשאי

המעצר. על פיצוי וכן הגנתו, הוצאות
חייב. לא רשאי, אומר אתה •

 את מקבל קטן מיעוט כזאת, בקשה שמגישים אלה מתוך כן.
הפיצוי.

כזאת? בקשה מגיש זכאי שיוצא מי וכל •
 חוסר־ בגלל אולי מגישים. מאוד מעט ,להיפר לא. בפירוש

 לחופשי, לצאת שמחים כל־כו אנשים ואולי לנושא, מודעות
משחק. לא הכספי שהגורם

 סכומים כאיזה מפוצה, זאת ככל האדם אם •
ממכר?
 העשרים החלק הוא יום־מעצר בעד המכסימאלי הפיצוי סכום
 פסק־הדין. מתן ביום במשק הממוצע החודשי השכר של וחמישה

 יהיה הפיצוי שקל, אלף 250 הוא במשק הממוצע השכר היום אם
ליום־מעצר. שקל אלפים 10

 לפיצוי בקשה הגשת שבשמו שלך הלקוח האם •
זכה? ימי־מעצר, עבור
 ישב הוא ואיומים. סחיטה של בעבירות הואשם שלי הלקוח כן.

 קיבל והוא בקשה הגשתי וזוכה. חודשים ארבעה בבית־המעצר
היום. של בערו שקל אלף 600

לוהיטי־ילדיס!״ ביותר,,לנשים! סימפאטיה

 מסיעת אדרי רפי חבר־הכנסת אל פנה נעמת ארגון
 הצעת־חוק שולחן־הכנסת על להניח ממנו וביקש המערך

 ההצעה לאשה". יד תן גבר, .תהיה לה קוראים שהם
 או לאמהות עבודה שעות קיצור בחוק לעגן מבקשת
 בחירה, לפי השבועות, 12ל״ מעבר חופשות־לידה לאבות,

 לידת אחרי לאב, חופשה שבוע של ומתן לאב, או לאם
 הולך שהוא ההצעה אם אדרי רפי את שאלתי אשתו.
רצינית. לו נראית להגיש

 מאוד נשמע זה לי הסף. על כזה רעיון לדחות רציני לא לי נראה
מעניין.
 מעמדתו חופשה שייקח גבר איזה מכיר אתה •
לעבודתה? יוצאת כשאשתו בתינוק, לטפל כדי

 יעבדו בני־הזוג אולי נפוצה. מאוד רוטציה המילה עכשיו
 לממש ירצו גברים כמה יודע לא אני ברוטציה. בתינוק ויטפלו

 ואם לבחור. האפשרות לבני־הזוג שתהיה טוב אבל כזאת, זכות
 לא זה, לשם בבית להישאר ירצו מהגברים אחוז שלושה אפילו
מהם. זה את למנוע בוס אף יוכל

לעבור? ההצעה של הסיכויים מה •
 בסיעה. לדיון אותה להביא צריך כל קודם להגיש. מוקדם עוד
 סוציולוגים פסיכולוגים, כמו אנשי־מיקצוע, נזמן דיון לאותו

הלאה. נמשיך ואחר־כך יגידו, הם מה נראה ורופאים.
אליך? דווקא פנו ״נעמתי׳ מדוע •

 לי שיש שידוע ומפני המערך, סיעת ראש שאני מפני
לנשים. סימפאתיה

 בין ראשו את כשהכניס תינוק, נחנק שוב שעבר בשבוע
 כזה שאסון הראשונה הפעם לא זאת מיטת־תינוק. שלבי
 עונג, חברת מנכ״ל עברון, עמוס אל פניתי לכן קורה.

 לרהיטי־ילדים, בארץ ביותר הוותיק בית״החרושת
ולולי־ילדים. למיטות תקן יש בכלל אם אותו ושאלתי
 הבריטי. מהתקן יותר מחמיר אפילו שהוא תקן, שיש בוודאי

 למרחק מתייחס הישראלי, התקנים במכון 681 שמיספרו התקן,
 והרהיט השלבים ולחוזק מהריצפה המעקה לגובה השלבים, שבין
כולו.
 השלבים. בין המרחק בעיקר הפעם מעניין אותי •

ביניהם? ראשו את להכניס יכול שילד קורה זה מדוע
 ששמעתי הבודדים המיקרים אחד זה מגיפה. מזה תעשי אל
 לפי העניין: לעצם עונג. תוצרת היתה לא המיטה לאל, תודה עליו.
 משיבעה פחות לא להיות צריך השלבים בין המרחק התקן,

 יכול לא תינוק אף כזה רווח ולתוך מתישעה יותר ולא סנטימטר
ראשו. את להכניס

בזה? מיקרה קורה זאת בכל איד אז •
 שלהן שרהיטי־הילדים רציניות חברות בשם כאן מדבר אני
 חלטוריסטים שיש יודע אחד כל אבל מוחלט. באופן בתקן עומדים
 הזה, המסויים המיקרה את בדקתי לא רהיטים. שבונים פרטיים

חסר. היה שלב שאיזה כנראה, אבל,
 שנה 40 כבר נראים ולולי־הילדים המיטות •
 כמו בפרספקם, משתמשים לא מדוע דבר. אותו

 עושים שכבר כמו ניילון, ברשת או בחו־־ל, שעושים
מהלולים? בחלק

 הלולים. את המקיפה הרשת טובים. לא פשוט הדברים שני
 הקרה. לאירופה מתאים אולי והפרספקס הילד, של לראיה מזיקה

 נראים בסיסי שבאופן נכון שלנו. כמו חמה לארץ לא בוודאי אבל
 גם טוב שזה מפני רק זה אבל שנה, 40 לפני כמו והלולים המיטות

היום.
כאלה? תאונות למנוע כיצד עצה איזו לך יש •

 ואם וותיק, מוכר מיצרן רק רהיטי־ילדים לקנות ממליץ אני
 לחכות, לא בעץ, שבר או נזק איזה שיש רואה האם הזמן במשך

אסונות. יקרו לא ואז מייד, להחליף או לתקן, אלא

אדרי: רפי

ה ז ר שיש ידוע ,
ן:1עבר עמוס

׳ש , ן . ק ר ת י מ ח מ

22




