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ה תל־אביב-יפו עירית ר י כ ז  בזאת מ
 הוא ספטמבר חודש כי העיר, לאזרחי
 בעד המסים לתשלום האחרון החודש

.1962/63 שנת של הראשונה המחצית

 המגיע את לשלם מתבקשים האזרחים
 מתשלום ולהמנע י ו ח י ד א ל ל מהם

 החל יוטל אשר פיגורים, קנם 20/״ס
.1.10.62 מיום

ם מיטב חולי שה לשנה האי החד

כמדינה
)20 מעסוד (המשך

 על או עדות־שקר מתן על המשטרה, ידי
מדוע? נגדו. התלויים אחרים דברים
ב שפאק, של פרקליטו גילה זאת גם

ה במכתב נעוצה הסיבה המשפט. מהלך
 למעשה, והמהווה, בר־אור, יעקב בידי חתום

 נגד שיעיד בתנאי — לסלנט כתב־חסינות
 19,־מר במכתב לסלנט, בר־אור כתב שפאק.

: 1960 באפריל
 שסוכם את הכתב על להעלות ״הריני
 הכללית התביעה בין ,17.4.60 ביום בלשכתי

לבינך.
 ומסר ירקוני הקצין היום אתי ״התקשר

 בעניין לראותני מבקש סלנט עו״ד כי לי
המסב וראיות ידיעות כנראה, לו, יש זה.

 לשעבר, יפו מינהל ראש שפאק, את כות
למשטרה. לגלות מוכן הוא ושאותן

 לו ומסרתי הכללי המנהל עם ״התקשרתי
 רשות, ביקשתי סלנט. מר בקשת על בקיציר

חסי סלנט למר להבטיח בכך, צורך יהא אם
 יתברר אם פליליים, מהליכים מוחלטת נות

 — אותו גם להפליל עשויות שהודעותיו
 הסברתי לו. ער להיות חייב שהייתי דבר
ה המסונפת החקירה בכל כי קוקיה, למר
 לאסוף ובראשונה בראש מעוניינים אנו זאת,

 שאותו עצמו, שפאק כנגד משפטיות ראיות
 כאחראי הראשון הרגע מן ראינו אנחנו
ש התלונות בשטח הנעשה לכל ראשי
אלינו. הגיעו

 לשנינו היה ברור הסכים. קוקיה ״מר
 סלנט מר עם לדבר רשאים אנחנו אין כי

 אשר כביכול, המשפטית המועצה מטעם
 בהתנהגותו לדון חורין בת להיות חייבת

 — בה שתעסוק במידה — סלנט מר של
עיניה. כראות

שהתנה קוקיה, מר עם זו שיחה ״אחרי
וב ירקוני, •מר ללשכתי הגיע בטלפון, לה

 מסר אפריים ואחיו סלנט אברהם מר נוכחות
אבר מר נפגש ,15.4.60 הששי ביום כי לי,
לי הודיע אשר ירקוני, מר עם סלנט הם

 של עדות־השקר כמו העלילה, מביטוי חלק
פרץ. אשר

לה היה אפשר החדשה. לשנה שי
 את תרים התביעה כי זה, בשלב ניח,
 היתה הכף על כן. לא בכשלונה. תודה ידה,

 ושום בן־גוריון, עמוס של יוקרתו מונחת
 בפניה. עמד לא משפטי או ציבורי שיקול
לעמוס. נכנע עצמו האוזנר גדעון

 מורשים בו המועד להסתיים שעמד ביום
 פנה עירעור, להגיש כוונה על להודיע
 רוזנבלום, עורך־הדין אל המשפטי היועץ
 ימים. שבוע של לארכה להסכים ביקשו

 האוד גדעון כי חשב הוא נעתר. רוזנבלום
 של מתפקידה אמנם אם החליט לא עוד נר

 הורמה, עד באזרח ללחום הכללית התביעה
לאו. או

לגד ייחם כי להבין, היה יבול למחרת
 למחרת כי תמימות־מדי. כוונות האוזנר עון

לער מתכוון שאינו המשפטי היועץ הודיע
 המהנדס את שזיכה פסק־הדין על ער

 בית־המשפט שופט של אחיו כהן, אלכסנדר
 שוחד. לקיחת מאשמת כהן, חיים העליון

 באותו אילו מוזר, נישמע בוודאי זה היה
 מערער הוא כי מודיע גם היה עצמו יום
 כן על שפאק. את שזיכה פסק־הדין על

 מסירת לפני ימים, שבוע של ארכה ביקש
זו. הודעה

 נאלץ ושוב העירעור. את הגיש האוזנר
להת מתפקידו, בינתיים שהושעה שפאק,

 שפורסמה התוצאה, משפטית. למלחמה גייס
ה השנה לקראת נאה שי היתה השבוע,
 האדם, מן לדרוש היה קשה אולם חדשה.
 המעמד ממרומי כזו בברוטאליות שהופל

 לשכוח הכלא, תחתית אל והציבורי החברתי
ולסלוח.

 בחזרה, עבודתו את לדרוש מתכוון הוא
 עבור לו המגיעים הפרשי־המשכורת את

ה בהוצאות השתתפות אלה, שנים שלוש
 יחזקאל תקדים על (בהסתמכו משפטיות

בל־ חקירה ידרוש הוא מכל: וחשוב סהר).

מעצרו געת (שמאל) שפאר, אריה
זיכוי = שקר עד + שקר עד

בחקי למשטרה יעזור סלנט ומר שבמידה
 מוכן (ירקוני) הוא יהיה שפאק, נגד רותיי•

 לנקוט לא המחוז פרקליט בפני להמליץ
ובא סלנט. נגד כלשהם משפטיים אמצעים

 מוסמך הוא אין המשפטית, למועצה שי
 באם מוכן, יהא עמדתה, אודות מאומה לדבר
 המועצה בפני להופיע — בכך צורך יהיה

 מר כי דיע ולה כלשהי, אחרת בדרך או
 — כן יעשה באם — פעולה שיתף סלנט

 וזה שיוכל. ככל לו ולעזור המשטרה עם
 מבחינה אותה רואה שהוא שהמטרה מפני

 של לדין הבאה היא: עליונה משטרתית
בשחי נגוע שהיה מה על העירוני, המוסד

 אשר עורך־דין ולא שלו, המנהל על תות׳
 של מייצגם בתורת רק בעניין מעורב היה

 השחיתות שבתוקף הקטנים, האנשים אותם
 שוחד, למתן להזקק נאלצו במוסד, ששררה

מבוקשם.״ להשיג כדי

 עורך־דין כי שהוכח אחרי גם כן, על
 והשופט — בית־משפט בפני בשבועה שיקר
 לא — צעדים נגדו לנקוט דרש עצמו
היתד. סלנס של עדות־השקר כי דבר. נעשה

 משטרת ניהלה בה הצורה של תי־משוחדת
נגדו. החקירה את תל־אביב

 ביותר המרתק הפרק הסתם, מן זה, יהיה
 להוות עשוי הוא כי שפאק. פרשת בכל

 אזרח נגד עלילה ביום של מחקר־לדוגמה
חף־מפשע.

דיעחז
הרחמים מן הישמרו

 שנמשך רחמים מתוך רצח על הוויכוח
 הגיע המערבי, העולם בכל רבות שנים

 בתל־ אירע השבוע כי לישראל. גס השבוע
 ה־ חומרת את המחיש אשר מקרה, אביב

הישראלי. הציבור תודעת בפני בעייה
 תל־ שכונת־עוני גבעות־עמל, תושבי שני

 בעיקבות ונחקרו נעצרו ,29 בני אביבית,
 הפעוטה וחצי. שנה בת בתם, של מותה
 שאף חשש והיה עיוזרת, דפקטיבית, היתד,

 ארבע על־ידי ניגרם המוות ותאלם. תחרש
 לדבריה, האם. לה נתנה אותם שינה, גלולות
אותם הויטמינים, כדורי בין והחליפה מעתה
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