
♦ 4 *"♦'♦ '♦**6*'*' < + י

במדינה
משפט

השופט? יהיה מי
 שוטר־תנועה יכול בתל־אביב

 עגריין־תנועה לכוון
 מקל או מחמיר לשופט

רצונו לפי
 כל בחרדה שואל השופט?" יהיה ״מי
 בבית־המישפט בעבירות־תנועה, נאשם

 בין כי הוא המפורסמות מן בתל־אביב.
 יש בעיר שופטי־התעבורה תישעה

 בו, המחמירים ויש בעונש המקילים
 להגיע יכול העונשים בין והפער

מונים. לעשרות
 מנהלים אינם עברייני־התנועה רוב

 הם כי טוענים ואינם ארוכים מישפטים
 השופט לפני עומדים הם חפים־מפשע.

ומבקשים באשמה מודים ביראה,

 השופט לזרועות אחר או זה נאשם
 השוטר אומר לעיתים להם. הרצוי
 שופט לך אתן כבר ■אני ״חכה! לנהג:

זה!״ מה שתדע
 ניתנות עבירות־התנועה כל לא

 אין בהן עבירות־תנועה יש לתימרון.
 מגיש ואינו הנהג את כלל עוצר השוטר

 הן אלה עבירות ליד. הדוח את לו
 כאשר עבירות־מצלמה. בדרך־כלל

 אדום באור העובר נהג מצלמת מצלמה
 רדאר של מצלמת־לילה או ברמזור,
 במהירות הנז־סעים נהגים מצלמת
 את מקבל הנהג אין המותר, על העולה

 נשלח הדוח מעשה. בשעת לירו הדוח
 המופיעה הכתובת לפי בדואר, אליו

 מקום אין ואז במישרד־הרישוי,
אישיות. לנקמות

 הוא התלונה מגיש בהם במיקרים גם
 שאין שוטר או משקיף־תנועה, אזרח,
אין מתאימים, טפסים רגע באותו בידיו

בפעולה שוטר
בחסותמטעםאפשרויות כמה יש

 של זהותו מאוד חשובה כן על רחמים.
 ופילוסופיית העונש את החורץ השופט

שלו. הענישה
 הארץ בכל ענקיים! פערים

 ונשפטים עבירות־תנועה נעברות
 יש בתל־אביב רק אולם עבריינים,

 אחרות בערים תעבורה. שופטי תישעה
 או אחד שופט־תעבורה כלל בדרך יש

 חיפה, כמו בערים שניים. היותר לכל
 שני יש ורחובות באר־שבע ירושלים,

 המקומות יתר בכל שופטי־תעבורה,
בלבד. אחד שופט יש בארץ

 פער אין אחד שופט יש כאשר
 את היטב זוכר השופט בעונשים.
 מסד עבירות בשל שגזר העונשים

 כלל בדרך אליהם נצמד והוא יימות,
 כמו בעיר אולם גדולים. פערים ללא

 שופטי הרבה כל־כך יש בה תל־אביב,
 בין ענקיים פערים מתגלים תעבורה,
דומות. עבירות על גיזרי־דין

 לבית־ עירעור נאשם הגיש מזמן לא
 כי וטען בתל־אביב, המחוזי המישפט

 עונש עליו גזר שופט־התעבורה
 של לתקופה בפועל שלילת־רשיון

 היתה נאשם בה העבירה שנתיים.
 סניגורו למותר. מעל במהירות נסיעה

 שופטי־העירעור לפני ציטט הנהג של
 עצמו, היום באותו שנתן, גזר־דין

 היושב אחר, תל־אביבי שופט־תעבורה
 השופט של לאולמו הצמוד באולם

 נסיעה של דומה עבירה בשל הראשון:
 שני נסיבות כאשר מופרזת, במהירות
 דומים, היו הפלילי ועברם הנאשמים

 שלילת של עונש השני השופט גזר
בלבד. חודשיים למשך על־תנאי רשיון

 בית־המישפט לפני מערערים כאשר
 בענישה, כזה פער לו ומראים המחוזי

 לתקן שבעירעור המישפט בית נוהג
 ליצור ומנסה מתערב הוא העוול. את

 בעונשים גם יותר אחידים סטנדארטים
 תמיד לא אולם לעבירות־תעבורה.

 ומשנים שופטי־התעבורה משתכנעים
 נצמדים הם לעיתים עונשיהם. את

 ולדרך שלהם לפילוסופיית־החיים
 נשמעים ואינם להם, הנראית הענישה
המחוזי. בית־המישפט להנחיות

מו נאשמים אישיות. נקמות
 הללו, לפערי־הענישה היטב דעים

 גם אבל ״טוב״. לשופט להגיע ומנסים
 מודעים בתל־אביב שוטרי־התנועה

 יש פרוצדוראליות, סיבות ובגלל לכך.
לתמרן אפשרות לעיתים לשוטרים

2549 הזה העולם

 אלא לעבריין, אישית נמסר הדוח
 ברי־ בעבירות גם בדואר. אליו נשלח

 שכן שופט, לקביעת מקום אין רת־קנס
 בבית־ הופעה על לוותר יכול העבריין

בדואר. הקנס את ולשלם המישפט,
 מקבל עבירות־התנועה יתר בכל

 שוטר־ של מידיו אישית הדוח את הנהג
 מרגיז מתחצף, והוא קורה ואם התנועה.

 השוטר יכול לו, מנדנד או השוטר את
 המחמיר לשופט לשלחו להחליט

בבית־המישפט. ביותר
 שוטר־ של בידיו קשוח. שופט

 אפשרויות. כמה יש תל־אביבי תנועה
 ישר הנאשם את לזמן יכול הוא ראשית,
 בכל מתנהל זה הליך מהיר. לשיפוט

 שופט־ לפני ,11 משעה החל יום,
 אלה בשעות ארבל. אשר התעבורה

 עצבנים נהגים של ארוך תור נאסף
 אותם האולם. של דלתו לפני וחרדים
 ודינם מייד נידונים באשמה המודים
 עדים להביא המבקשים ואותם נחרץ.

 בו אחר, תאריך מקבלים עורך־דין, או
 נערך מהיר בשיפוט מישפטם. ייערך

 נעברה שבו מהיום שבוע תוך המישפט
העבירה.

 דברים לקבוע גם יכול השוטר
 תל־ שוטר־תנועה כל בידי נוספים.
 מצויים לעבודה, בבוקר היוצא אביבי,
ההנ לפי ורשימות־תאריכים. טפסים'

 שלו הדוחות את לרשום צריך הוא חיות
 בכל שבידיו. לתאריכים יום לאותו
 הזו והתורנות אחר, שופט יושב תאריך
השנה. לכל השנה בראשית נקבעת

 יכול בכך, המתעניין שוטר־תנועה
 בכל יושב שופט איזה בדיוק לדעת

 מנסה שאינו הגון, שוטר־תנועה יום.
 הנאשם, על שיוטל בעונש להתערב

 ומסיים הסדר, על־פי התור את קובע
 בידיו הנתון תאריך לכל הרישום את
 הרוצה שוטר־תנועה אבל הפליה. בלי

 יכול ובעונש, המישפטי בדיון לשלוט
 או זה לשופט כרצונו הדוחות את לכוון
התא בין לתמרן יכול השוטר אחר.

 לפני יישפט נהג איזה ולהחליט ריכים
מחמיר. לשופט יגיע ואיזה מקל שופט
 כאשר להתחכם. המנסים נהגים יש

 כי ומגלים לבית־המישפט מגיעים הם
 מבקשים הם קשוח, לשופט נפלו

 כזה במיקרה אולם הדיון. את לדחות
 החוק שעל־פי מכיוון דבר, הרוויחו לא
 השופט לאותו המועד, בבוא חוזרים, הם

עצמו.
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המים מלכת
 הבירה את תציג

העולם את שכבשה

בק׳ס בירה
לעסקים המפתח

 עם נופש־שייט
המים מלכות
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