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 האחרונות. בשנים בכנסת שהיו
 מערכה אותה שיקפה לא העיתונות

כיאות.
 גילה בעיתונות, שהתפרסם מה לפי

 לפי בכנסת. זה בדיון מיוחד להט ב׳׳ג
 הגירסות את ב״ג חידש מעריב,

 — לעיתונות בשעתו הש.ב. שהדליף
 בית־ שהבהיר הדברים לאחר והפעם

 לגירסת ב׳׳ג חזר שוב העליון. המישפט
 דן (פסק״הדין סוכנים״ עם ״פגישות

 כ״סוכן״), שהוגדר אחד, איש על
 (אישון־לילה באישון־לילה״ ״פגישות
 הלילה; באמצע המילון, לפי פירושו,

 בשעה פגישות על מדובר בפסק־הדין
 מרוחקים ״במקומות בערב), 9־8

 פגישות קובע (פסק־הדין ומבודדים״
בקיבוץ). בדירתי
 אבנרי אורי כתב ובדין, ופה,

 בכנסת בהופעתו כי הזה), (בהשלם
 כייס שכל ״להטוט ב״ג עשה זה בדיון

 הגינוי מדיברי התעלם בו: מקנא היה
 קיבל אך החוק, על לנדוי השופט של
 דיברי את קיבל כהן, הרשעת את

 החוק, על ויתקון השופט של ההגנה
 את לזכות יש כי מקביעתו התעלם אך

כהן."
 ימים לפני שקיבלתי במיכתב

 ב״ג פסל כיצד הכותב לי הזכיר מיספר
 שיבעה ועדת של החלטה בשעתו
 רשות הם אין כי בטענה שרים,

 של פסק־דין פסל הוא עתה שופטת.*
 כי בטענה העליון, בית־המישפט שופט

 רשות שהוא מאחר מחייבת, דעתו אין
מחוקקת... רשות ולא שופטת
,1958 באוקטובר כי הזכיר לא איש

 המישפטי היועץ ברק בטרם עוד
 להחליט כדי שלי, התיק את לממשלה

 לדין, להעמידני מה על בכלל יש אם
 כי במת־הכנסת, מעל ב״ג הודיע כבר

 המדינה נגד חמור בפשע ״החשוד
לריף. יועמד

ס הצעת על ♦ נ
 ב־ יהיה מה לראות יהיה עניין̂ 
 לדיון בקרוב יובאו כאשר כנסת, *■/

 חברי־הכנסת של הצעותיהם מחדש
 ״ניתן כתב: הארץ בגין. ומנחם קושניר
 מורשע היה לא כהן אהרון כי להאמין

 בגירסתו מנוסח היה החוק אילו
בגין.' ח״כ של הצעתו לפי החדשה,

 .לא בגיח של הצעתו אומרת מה
 א׳(בסעיף קטן סעיף לפי אדם יורשע

 לקיום סביר הסבר לו יש אם ),24
 כי בית״המישפט שוכנע אם או המגע,

סודית״. ידיעה מסר לא
שזים. ארבע אחרי רק שקן (השק

 התיקון של עוקצו ממנו ניטל אז וגם
 .אם המכריעות המילים בנין. שהציע
 מסר לא כ׳ ביח־המישפט שומע
 — בתיקזן נכלל! לא שריח־ ידיעה

(״נ.)

השביב מטווח על •
 בעולם ש.ב. כל לי, שהוסבר סי ^

 דווקא בשירותו להפעיל *■מגסה
 אך וכוי. ויוקרה מעמד בעלי אגשים

 לאלץ למישהו מוסרית רשות יש האם
 ברצונו שאיז תפקידים למלא אדם

ש המחיר מה יודע אני אין ־'למלאם?
 ממישפט להשתחרר כדי אחרים שילמו

 מה יודע אני כי סבורני אך וסבלותיו,
 מעצמי שאמנע כדי ממני, רצו מחיר
 כל לשלם נכון הייתי לא תלאות. אותן
 ואיני לשלמו, חייב שאיני מחיר

שנקטתי. העמדה על רגע אף מצטער
 הייסורים לא בכלא, בשבתי גם

 אותי מצערים זו בישיבה הכרוכים
 לי ויורשה — תגובתם אלאל בעיקר,
 המשוב־ של — אוזלת־ידם להגיד,

 המענה היא מפשע, בחפותי נעים
 עליון ערך המדינה' ״ביטחון אם אותי.
 ביטחון מהם יחידי פוסק יש ואם הוא,

 אם מסכנם, ומה וענייניה המדינה
ה את בציבור לנטוע כל״כו טורחים
 פוליטיות השקפות חסידי כי מחשבה

 השליט, להשקפת הנוגדות מסויימות,
 האם — ולבגידה לריגול הם מועדים

 עידוד משום אלה כל עם בהשלמה אין
 לאלם, אותם ודן רבים המשתק הפחד

לאדישות?
 פרשת את שחקרה שרת-השהם *

בסצר״ס. רשסק־ביש
2610 הזה העולם
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המקור שערוריית

נ הלא 1טוו
 מקררים מייבאות רבות חברות
 קונים צרכנים אלפי מאות לישראל.

 שעליהם לדעת מבלי מקרררים,
 אלמנטארי: דבר כל ראשית לבדוק

 או נורמאלי מטיפוס הוא המקרר האם
 הוא שאליו האקלים מבחינת טרופי,
מיועד.

 לאזורים המיועד טרופי מקרר
 דפנות- בעל הוא ישראל, כמו חמים,

 את להגביר כדי יותר, עבות מגן
 באמצעים מצוייר וכן יכולת־הקירור,

 והרטבת המקרר של ההזעה למניעת
• הפנימיים. חלקיו

 יותר עולה טרופי שמקרר מכיוון
 הייבואנים מעדיפים נורמאלי, ממקרר
 מתעוררות אם הזול. הסוג את לרכוש
 להוסיף החברות מוכנות בעיות,
 גוף־חימום תשלום תמורת למקרר
בפנים. הרטיבות הצטברות את המאייר
 ערוסי, בן־ציון הצרכנים, אחד

 נינראל תוצרת משוכלל מקרר רכש
 החל כאשר האמריקאית. אלקטריק

 שהציעה לחברה, פנה להזיע, המקרר
 ודרש סירב, ערוסי גוף־חימום. להתקין

 לחילופין, או׳ מזיע, שאינו מקרר
חזרה. כספו את לקבל

 העלתה האמריקאית לחברה פניה
 מחוץ למוצריה אחראית היא אין כי

לבית־המישפט. פנה וערוסי לאמריקה,
 העיד שלו אפריים השופט לפני
 משה להגנת״הצרכן, הרשות מהנדס

 מטעם יועץ גם שהוא ניסנבוים,
 קירור מהנדס הישראלי, מסן־הוזקנים
 אמר הוא רבות. שנים מזה ומיזוג־אוויר

 גוף־חימום הוספת כי לבית־המישפט
 תחמיר ואף הבעיה, את תפתור לא

בזה אשמה החברה בעתיד. אותה

 מטיפוס שאינו מקרר לארץ שהביאה
 למקרר שאחריותה ומכיוון טרופי,
 של קילקול כל הרי שנה, אחרי פוקעת

להצ שיגרום שנה, אחרי גוף־החימום
 המקרר, דפנות וריקבון נוזלים טברות
היש .הצרכן פיצוי. ללא נזק יגרום
 והוא קונה, הוא מה מבין לא ראלי

העד. קבע פראייר,״
 עדות את השופט קיבל בפסק־דינו

שכדי העובדה עצם כי וקבע המומחה,

 לו להוסיף יש שמיש יהיה שהמקרר
ל ראוי אעו כי מעידה נוסף אבזר

 חדש, מקרר שהזמין ״התובע, שימוש.
 צורך שאין תקין מקרר לקבל היה זכאי

 ייתכן, נוספת. התקנה שום בו לבצע
 התקנה כי הנתבעת, בא־כוח שטען כפי

 מדינת־ בתנאי כורודהמציאות היא זו
חייבת הרי הוא, אם־כך אולם ישראל.

 קונה לכל על־כך להודיע הנתבעת
בעיהם.' החוזי הקשר קשירת בעת

 לקבל זכאי התובע כי קבע השופט
 ריבית בצירוף כספו, מלוא את חזרה

המקרר. מישלוח הוצאות וכן והצמדה,
 השנת בפברואר ניתן זה פסק־דין

 נינראל חברת הייבואן, כי ונרמה
 נודע חודש לפני לפיו. תנהג טהנרסים,

 חברת־בת כי לרשות־להגנת־הצרכן
 עם הסכם על חותמת סישנב, אנד, של

 מקררים לרכישת מהנדסים נינראל
 חברי עבור הלא־טרופי הסוג מאותו

 םישנב. להנהלת פנתה הרשות אנד.
 נ־0ני משה המהנדס וביניהם נציגיה,

 מדוע והסבירו לפניה הופיעו בוים,
 זאת למרות זה. מקרר לקנות אסור

 יךשמלה ם־שנב הנהלת החליטה
 בהן, יגאל מנהל־החברה בעיסקה.
 לא אולם פעמים, כמה להגיב התבקש

זאת. עשה
 בחדרי־התצוגה שעשיתי בדיקה

 על כי הראתה נינראל מקררי של
 בולטת תווית מאחור הודבקה המקרר

 הוא המקרר כי כתוב ובה בעברית,
 שלו החשמל הספק כי וכן טרופי, מסוג
ואט. 220

 מחפשים שאם העלתה לחברה פניה
 המקרר, בקידמת למצוא ניתן היטב,

 תווית הדלת, את פותחים כאשר ורק
 הספק כי כתוב ובה באנגלית, מקורית
 ציון כל ואץ ואט, 110 הוא החשמל

לאו. או טרופי — המקרר לסוג
 רפי־ את החברה במישרדי ביקשתי

בעת להינתן החייבים שלו, המיפרט

אקלימי .דירוג3
 שני בץ להבדיל ויש מסוייניים אקלים בתנאי לפעול מיועדים הביתיים המקרהים

סוגים:

 ממוזג בחדר או קרים אקלים באיזורי לפעול מיועדים - באות"א״ מסומנים מקררים
 לפעול -*מיועדים ״זי באות מסומנים מקררים סביבתי. אויר זנלזיוס מעלות 32+״ עד

סביבתי. אויר עלזיוס מעלות 43+" כלומר, בישראל. כמו טרופי אקלים באיזורי

 בין התרמי הבדוד שכבת וגם מוגברת, קרור ביחידת מעמידים •״ד- מסוג המקררים
״א■׳ שבמקררי מזו יותר ויעילה טובה המקרר דפנות

 דבר המתוכנן, מעל בעומס להפעילו מחייבת טרופי באזור ״א•׳ מסוג מקרר הפעלת
 את משיג ולא לנדרש מעל חשמל עורך הקירור, יחידת של החיים אורך את המקער

הדרושים. הביעועים

. ״ד טרופי כאזור מדורג אזורינו

אקלימי איזוד לסי דירוג
הצדק להננת הרשות של םקרריס על החוברת תך1ם

 — ג1ייצ אי!
סיסים! אין מיותו מנגנון

יש השבדים, חברת יושב־ראש
 40 בן מנגנת עתה מקים קיסר, ראל

השב חברת למנכ״ל שיסייע עובדים,
 רביד תפקיד רביד. שימעון דים,

 חברת עיסקי על לפקח הוא ואירגונו
 קיסר את ולהדריך השבדים,

בהחלטותיו.
 מתי אבל יפת כשלעצמו הרעיון

 סחברת נשאר מה לפועל? יוצא הוא
קיסר? בפיקוח שיהיה השבדים,
 וכל תנובה מתפרקת. בונה סולל

ל כפופים אינם הקואופרציה עסקי
 עם מתמזג תיעוש השבדים. חברת

 הפועלים, בנק של החברה-להשקעות
 אינו הפועלים בנק לבנק. כפוף ויהיה
לחברח־השבדים. כלל כפוף

 אז כור. קונצרן רק נשאר? מה
 יושב שבהן מר, בבית הקומות לעשר
 מיפעל כל שכן — מיותר מנגנון
 — לחטיבות רק וכפוף בנפרד מנוהל
מיותר. מנגנון עוד יתוסף

ה1המיש
בלונדון

 יצא מס״ההכנסה המישנה־לנציב
 ;ימים, לכמה שעבר בשבוע ללונדון

 1 מסרבים במישרדו עלומה. בשליחות
 ;כי בעוברה ומסתפקים הוא, היכן לומר
מיוחדת. לחופשה יצא

 פינאנסי מרכז משמשת לונדון
 לחזור החוששים מהישראלים, לכמה

מישטרתיות. מסיבות

האמרי המהפכה של סיסמת־הקרב
 אירגוני־העצמ־ סיסמת גם היא קאית
 הקרוי הגוף במיסגרת המאוגדים איים,
 האירגר של הנמרץ היושב״ראש להב.
 רואה־ה־ בסיוע בוקשסן, אלדד נים,

 עורו־הדין שטינברג, עוזי חשבון
 המנכ״ל גם ומעתה לשם, אברהם

 ארבל אברהם להב, של החדש
 עדנה של בעלה צבא־הקבע, (איש

החלי מחודהמרכז) פרקליטת ארבל,
 כמו מוכר לגוף יהפכו העצמאיים כי טו

השכירים.
עצמ אלף 200 בשם טוענים הם
 מיליון כמו מיסיס המשלמים איים,

כל נושא על משא־ומתן אץ שכירים.
 לישכת־המעסיקים שיתוף ללא כלי

 העצמאיים באים עתה וההסתדרות.
 להם נמאס בכל. שותף להיות ודורשים

ה של המופלה־לרעה הילד להיות
משק.

 בראשות בכנסת, חזק לובי בסיוע
 ארצי יצחק ויינשטיץ, אריאל

 כבר הצליחו וירשובסקי, ומרדכי
ב לפגוע שנועדו רעות כמה למנוע
כעצמאיים. עיקר
 התיקון קבלת את מנעו למשל, כך

 שקבע סס־ההכנסה, לפקודת 75 מס׳
 בעלי־שליטה של קרובי־מישפחה כי

 מהטבות ליהנות יוכלו לא בחברה
 כי טענו העצמאיים נציגי סוציאליות.

 כמה עם עניץ למס־ההכנסה יש אם
ל אותם שיתבעו החוק־לרעה, מנצלי

ל אין עבריינים כמה בגלל אבל דין,
הכלל. את לרעה הפלות

ה לביטול נאבק עדיין האירגון
 בתשלומי לשכיר עצמאי בין הפליה

₪₪₪₪₪₪₪0₪₪₪₪₪₪₪1*₪₪₪₪₪₪₪8*

 לשכיר מחשב מעסיק הלאומי. הביטוח
ה לפי הלאומי לביטוח התשלום את

ל התשלש בניכוי ברוטו, משכורת
 לפי מחשב שעצמאי בעוד ביטוח,

לבי התשלש את הכוללת משכורת
שר־העבודה .20* הוא ההפרש טוח.

 העצמאיים, בטענת הכיר קצב משה
 את לבסל שהמליצה ועדה והקים

בוצע. לא הדבר היום עד אך ההפליה,

קצב שר
דבר נעשה לא

 35 באירגוניו עתה מייצג בוקשפן
ל (חלד משלמי־מם עצמאיים אלף

 הקטן לעצמאי דואג הוא לראש). חודש
רופא. או מהנדס אמן, נהג־טקסי, כמו

 אמרו בחברה חשמל. מוצר כל מכירת
 מקוריים דפים מספקים הם אי כי לי

 דפי־ רק לי לתת והסכימו באנגלית,
ביותר. כלליים בעברית, הסבר

 את משנים הם כי הסבירו בחברה
 מוסי־ והם מאחר הספק־החשמל, נתוני

 כדי טרנספורמטור, מקרר לכל פש
בישראל. להספק־החשמל שיתאים

 התווית את להשוות שטורח מי
 באנגלית המוצנעת לתווית בעברית

 כי נציגי־החברה, לדברי לראות, יכול
 ולכן ,110 הוא המקורי הספק־החשמל

העלמה. כאן אין
 לומר מסרבים הטרופי, לסוג אשר

דבר.
 כי ואומר חוזר ניסנבוים המהנדס

 מדגם שאינו מקרר לרכוש אסור
 למיפרט אלא להאמין ואסור טרופי,
 שבו האנגלית, בשפה המקורי הטכני
 טיפוס מהו אקלים, בסעיף כתוב,

המקרר.

מחדל:

לב־דיזנגוף
 בסינדל דירות רכשו עשרות כמה
 התחייבה אשר רים,1אז בחברת דיזנטף
 בחניון דייר לכל חניה יש כי בחוזים

 אישרה ועדת־בנייו־ערים לב־דיזנטף.
 לדרוש בלי מיגדל־הדירות הקמת את
 משום והסתפקה נפרדת, חניה היש מן

 אחרת מסיבה או טיפשות מתוך מה(או
 יוכלו בעלי־הדירות כי בהסבר לגמרי)
הכללי. בחניון לחנות

 כבר מלא הכללי החניון התוצאה:
אור או ובעלי-הדירות בבוקר, 10ב־

 אין מקומות־חניה. מוצאים אינם חיהם
 זו שכן אזורים, את לתבוע יכולש הם

שהבטיחה. את מקיימת

בוקשסן ידר
מיליון כמו — אלף 200
 הדואג לאוטמן, דב יש למעסיקים

 קיסר. ישראל יש לשכירים להם.
אבא. כל אץ לעצמאי

להת האוצר החליט באחרונה רק
 תוכניות של ההצמדה בביטול חיל

 התנגדו העצמאיים נציגי ביטוח־חיים.
 המכריע החלק כי וטענו תוקף בכל
 ביטוח־חיים לתוכניות הנזקקים מבץ

 מוגנים השכירים שכן עצמאיים, הם
 מתחיל האוצר אין מדוע בקרטת־גמל.

 כי בקרנות־הגמל? ההצמדה בביטול
הת הוא ההסתדרות. מפני חושש הוא
 מי שאין חשב כי בביטוודהחיים, חיל

 התנגדות, היתה הפעם אולם שיתנגד.
הפרק. מעל הוסרה וההצעה

 שאפילו כך על מצביע בוקשפן
 באחרונה הקימו ובחרות במערך
 כי ספק לו אין לעצמאיים. חטיבות
 אירגון־ מישקל יגדל הבחירות לקראת

ה את לתרגם יוכל ואז העצמאיים,
יותר. ממשיים להישגים השפעה
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