
19נבמדינה
 נעלמו, הם אך המיליון, שני את בכר זיר

 אחרת: סבר תמיר איך־שהוא. מאוחר יותר
 קסמנר את שש־תף בכר, בידי נשאר הכסף

 קסט" נאלץ זאת שותפות לממש כדי באוצר.
 הצהרתו את מסביר וזה בכר את להציל נר

בנירנברג. בכר) (לטובת בשבועה
הי זכר לא לפחות, או׳ זכר לא רפאל

מעמ את ניצל הוא הדולרים. פרשת את טב
בר תשובה מכל השתמט הגנה׳ כעד דו

 לא הוא : קשה היה תמיר של מצבו רה.
 שחי־ חקירת של עדו את לחקור רשאי היה

האמת. את ממנו להוציא לגסות וערב,
ג.  ה־ בתשובותיו רפאל כשהמים אך גונ

 את לנצל תמיר מהר לא־מניחות־את״הדעת
 כעד רפאל את להכריז ביקש ההזדמנות,

 ידידי ידע ״לו :כהן חיים התנגד *. עויין
 תוצאות משיג היה מלאכתו את המלומד
הוא." מעדיו הדעת את מניחות
מלאכ את יודע אינני ״אכן, : תמיר השיב

מז כל היא זה במשפט עמדתך ולכן תי.
הירה״
 שכך בית״המשפט באולם שהצחוק אחר
 בתור עויין. כעד רפאל על השופט הכריז
ש וערב שתי בחקירת לאשר, נאלץ שכזה

 הכסף : תמיר גרסת את שעתיים, נמשכה
בכר. בידי היה

 הודיע הגונג, צלצל זו מרשיעה בעובדה
ישי ששים אחר השלישי, הסיבוב קץ על

 לפינותיהם, חזרו הלוחמים דרמטיות. בות
 לסיבוב שבועוזת שלושת בעוד ייפגשו
ה ירים מכן לאחר ורק הסיכום. :הסופי
הצדדים. אחד יד את שופט

נצרת
ת ר חי -הזקן״ ב
המוע באולם המועצה חברי 15 בהתכנס

לנ עיר ראש נמצא כבר כי ידעו הזעיר צה
 ג׳ר" אמין כי ברור היה שבועות זה צרת.
ה ח"כ ,64 ושב״השיער, המלומד ג׳ורה
 אנשי רוב על״ידי המכונה הראשונה, כנסת
 במאבק המפתח עמדת בעל היה הזקן, נצרת

העיר. ראשות על
 כמי האחרון הרגע עד ברור היה שלא מה

 לכשיסכים ג׳רג׳ורה בעד יצביע מי :עס
 היו לא הבעייה ? מועמדותו את להעלות
ה ששני העובדה אם כי הדרושים הקולות
 ה" והסיעות הקומוניסטית המפלגה צדדים,

כמועמדן. בו רצו כאחת, לא־קומוניסטיות
 הלא־קו" הקולות שבעה אלה היו לבסוף

 קולו עם יחד לג׳רג׳ורה, שנתנו מוניסטיים
 יעקוב הדרושים. הקולות שמונה את שלו,
 ג׳ר" עדת של קומוניסטי הלא החבר פרח,
 דווקא הצטרף היוונית־אורתודוכסית ג׳ורה
הקומוניסטים. לששה

 מפי מרשיעה עדות העדות, חוקי לפי *
 היריב. עד של מזאת חמורה צד אותו עד
ני כזאת עדות כי להניח יכול השופט אם

 כסר העד על להכריז יכול הוא במזיד, תנת
 מכובד העד צד את בכן בשחררו עויין,
 של וערב שתי חקירת לו ובאפשרו עדותו

הוא. עדו

ד -< ע שון. צ א  מנצרת האמיתית החדשה ר
בהו העיר. ראש בחירת השבוע היתד, לא

 שר הודיע הערב בעיתוני מובלטת לא דעה
ה חקירת פתיחת על רוקח ישראל הפנים

 (ה־ חודש לפני נצרת את שזעזעו מאורעות
).871 הזה עולס

ה התביעה לאחר יומיים בדיוק זה היה
ממ לתגובה )873( הזה העולם של נשנית

 ביקש .הפנים ששר חקירה ופתיחת שלתית
 הר־ שלמה הצפון׳ מחוז על הממונה את
:אבן

 שמנעה ההמון התפרעות את לחקור •
ה בבניין המועצה חברי של הופעתם את

עירייה.
האחר האנשים או האיש את לגלות •
לנ מאורגנות כפריים כנופיות להבאת אים

והצתה. שוד התפרעות, למטרות צרת,
 את הולמת יותר היתד, פומבי!/ חקירה

 הוכיח הפנים שר של צעדו אך נצרת. פרשת
 לסדר לעבור שאי״אפשר הבין כי לפחות,

בנצרת. שקרה מה על היום
א: ב א ם . אותי!״ מכי

ל שלו הירוק בג׳ים נסע הוז אברהם סרן
 אתו נצרת. של הראשי הכביש במעלה ביתו,

 בן דני ובנו, לילי, אשתו, נסעו במכונית
שבת. ערב של מביקור שחזרו ,5ה"

 צעירים של שורה מולו הוז ראה פתאום,
בי הסרן בהפגנה. צעדו הכביש, את שחסמו

 נשמעה רגע אותו דרך. לעצמו לפלס קש
 מכים ״ ״אבא :הבן צעקת המכונית, מפנים
!״ אותי

למ חהוצה. קפץ הג׳יפ, את מיד עצר הוז
 כל אותו הכירו אזרחית, לבוש שהיה רות

ב הממושכת עבודתו מתוך היטב, הנוכחים
זהו גם אולם בנצרת. הצבאי המושל משרד

קבו המפגינים, לו. עמדו לא דרגתו וגם תו
עליו. התנפלו קומוניסטיים, צעירים צת

ה מרכז אל נמלטו הוז של וילדו אשתו
ה כשהופיעו המשטרה. את הזעיקו עיר,

 פצוע דם, שותת הסרן את מצאו שוטרים,
 עצרה המשטרה שבורות. צלעותיו בראשו,

מהמתקיפים. כמה מיד
ר צ ע ד מ חול עברו לילה אותו לדין. ע

 פעם מדי דפקו נצרת׳ בסמטות שוטרים יות
מתמר אזרח מובילים כשהם יצאו בדלתות,

 ב מעורב להיות בו חשדה שהמשטרה מר,
הערב. של תקרית

 הושמו למשטרה, שנלקחו העצורים 14
שיועמ עד שייארך אדמיניסטרטיבי, במעצר

 אי־אפשר מדוע ברור היה לא צבאי. לדין דו
האש את להביא מייד, לדין להעמידם היה
מפשע. החפים את לשחרר עונשם, על מים

חוק
ק ההיזק מוי ה

 אינו הפלילי החוק מפקודת 105 סעיף
 העושה אדם כל כי קובע הוא ביותר. ידוע

 עובר צבורי״ להיזק לגרום ״העלול מעשה
עבירה.

שלו" על 105 סעיף הופעל שעבר בשבוע

ת קין או

!״האמריקאי המסים משלם עד מצפצפים ״אנחנו

ל שהזיק מעשה לדעתו שעשה אדם משפט ישראל, במדינת לראשונה נסיון׳ שפני שה
מזיז. להיות עלול עצמו הסעיף לכן צבור. :נגד קם המשפטי כשר,יועץ

 ערך אשר על גנור דוד הדין עורך" *>
).763 הזה (העולם במשרדו נשואין טכס

 התחבורה את ־שהשבית מכיוון אגד, •
ה בתחנה שמת אחרי שעות, מספר למשך

סגל. הסדרן בתל־אביב מרכזית
 את שמילא עורך־דין בן־ישי, יצחק •

מהנ אגודת רשם אחד, מהנדס של בקשתו
ה בעיות להסדיר למטרה לה ששמה דסים

 מכיוון תעודות, ולתת לבחון בארץ מקצוע
ל זקוק מהנדס כי האומר חוק קיים שלא

 תיאורטי שבאופן כך ממשלתית, תעודה
ל לכך, מוכשר עצמו החושב אדם כל יכול
הראשו התעודה את כמהנדס. עבודות קבל

 חתומים כשעליה עצמו המהנדס קבל נה
 ועורך־דין ופקידה, פקיד מעובדיו, שניים

האגודה. של המשפטי כיועץ בן־ישי,

עיתונות
ו .,מאת קנ ת המיוחד״ ב

מ על סומך אינו בעולם מכובד עתון כל
 מחזיק השיגרתיים, האינפורמציה קורות
האפ ככל רבות בנקודות מיוחדים כתבים

ידו זאת עובדה כדור״הא^ על־פני שר
 מכובדים, ישראליים עתונ-ם לכמה גם עה

 שניים־ החזקת על־ידי כבודם את המדגישים
ההב העולם. בבירות כאלה כתבים שלושה

 העתונות שכתבי בכך רק נעוץ הקטן דל
מדי לכסות כלל בדרך צריכים, הישראלית

 מחי״ שלמות׳ יבשות אפילו או שלמות נות
 גדול מספר להחזיק תקציבית אפשרות סר

 לעשות עליהם זאת ואת כתבים, של יותר
 במישרה החזקה כדי תוך קרובות לעתים
עצמם. את לפרנס כדי אחרת׳

ש ת. שלו עו  מרובות ישיבות אחרי ד
 ואגד גנור את המחוזי בית״המשפט מצא

ה את ל״י, 50ב" הראשון את קנס אשמים,
זוכה. בן־ישי .200ב־ שני

ההר על ערעור להגיש מהרו ואגד מור
 מהר לעומתם העליון. המשפט לבית שעה

 זכויו על ערעור הגיש המשפטי, היועץ גגם
בן־ישי. יצחק של

 דויד זילבי־ג, משה העליונים השופטים
 פסק" תירצו לא חשין, שניאור וזלמן גוייטין

כ אחד כל הסעיף את פרשו הם אחיד. דין
דרכו.

 ״צמרי" במונח הכוונה כי פסק זילברג
ה למחלקות המדינה, במובן לציבור היא

ל היזק גנור גרם לפיו למשל. ממשלתיות,
 כיוון הממשלתית, התושבים רשום מחלקת

 רשי" את היו.משבשים דומים רבים שמקרים
מותיה.
אגד. את זיכה גם קו אותו לפי

 הוא צבורי שהיזק בדעה החזיק גוייטין
 ניזוק לא הצבור צבור. בתור לצבור היזק

 זוג אם איכפת זה למי גנור. של מפעולתו
 גרם זאת לעומת ? במשרדו לד,נשא רוצה
 באותו הסיעו שלא בזה לצבור היזק אגד
יום.

 ו" זילברג של דעותיהם את הכליל חשין
אגד• את וגם גנור את גם הרשיע גוייטין,

העל השופטים שלושת היו אחת, בנקודה
 עצמו, 105 לסעיף ביחס : דעים תמימי יונים
ל לתבוע חוק איש" כל יכול מסתבר, לפיו,

 ראה המשפטים, משדד של זהה דעה על ♦
תצפית.

 הכתב של עבודתו אלה שבתנאים מובן
בקרי בעיקר מצטמצמת מקרית. אלא איננה

 חלק אותו והעתקת המקומית העתונות את
היש הקורא את לעניין הצריך תוכנה, של

 מהרה עד יקרים. לטופסי־מיברקים ראלי,
 מדינת כי ההרגשה, את לעצמו הכתב קונה

 שאין נידחת פרובינציה אלא איננה ישראל
ידי שולח מקומית, עתונות קוראי אלא בה

אחרים. בצינורות מזמן שהגיעו עות
 בולטת דוגמה פרוטה. 300=דולאר 61

כ שעבר בשבוע אירעה זה למצב־עניינים
 הראשון, בעמודו ו׳ ביום הארץ פירסם אשר
 של כתבה להארץ״, ״מיוחד הדגשת תוך

.ה סלפטר. א(ליהו) בארצות־הברית, שליחו
 לעתו,• עלתה הכתב למשכורת שפרט כתבה,

ה מלה (כל דולאר 61 הישראלי, ולאוצר
 ■מארצות־הברית אלחוטי בטלגרף מועברת
 דולאר העתונות תעריף לפי עולה לישראל

 בשבועון כי בהפתעה־רבתי סיפרה אחד),
ה המים, תוכניות על מאמר התפרסם סייס

ליש ידידותית בנימה כרגיל, שלא מצטיין,
ראל.

 רבת״ באמת היתה זאת שידיעה ייתכן
הרא לעמוד להיכנס עליה והיה חשיבות

 הארץ שכתב היה כדאי זה במקרה אולם שון.
ל שהוציא לאחר אותה, ימסור בתל־אביב

 הטיים גליון כי בלבד. פרוטה 300 זה צורך
 היום בבוקר הופיע המאמר התפרסם שבו

ביש העתונים דוכני בכל ה', יום הקודם,
. *. ראל

 שדרש בישראל, מיים מפיץ דרישה לפי *
ב שיופיע כדי העתון משלוח אוז להקדים

 ה־ פרונספייג׳ עם אחת ובעונה בעת שוק
 שתפוצתי הזה העולם של האנגלי עתון־האח

מדאיגים. לממדים מגיעה החלה

874 הזה העולם©




