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מכתבים
 פרוש ח״כ 8

* ן■■■■■■■■■■*■■■■■■■■■■■■■■■■*התחתון והעולם
 באמת הוא פרוש ח״כ אם תוהה אני
 ואם פנים, מעמיד שהוא כפי תמים תינוק
 סטאשר שלדו בעובדה הכיר לא באמת

 התחתון העולם עם קשרים יש וחבורתו
האמריקאי.

 ע״י לו הניתנים שהכספים ידע לא האם
ו מזנות מסמים, רווחים הם אלה אנשים

 פרוש הרב ח״כ הבטיח האם או מהימורים?
 לאחר בישראל, בטוח מקלט אלה לאנשים
עבור דולר 100.000 של סכום שקיבל

 מטעם שחקירה טבור אני ישראל? אגודת
 דחוף. באופן נחוצה המוסר לבדיקת הכנסת
לדעת: מאוד סקרן אני כן כמו

 איש־עסקים לכל הדבר מתאפשר האם )1
 בליכטנשטזן, חברתו את לרשום ישראלי
הית כל על זרה, כחברה בישראל ולפעול

בכך? הכרוכים רונות
 כסגן פרוש הרב של תפקידיו האם )2
ה חברת של וכבעליה ירושלים, עיריית ראש

 1*1311131; 181־361 !,;!^הגישראל נחלת בנייה
אינטרסים? ניגודי יוצרים אינם ,31111)1138

על־ בוצעו בירושלים חוזי־בגיה אילו )3
חברתו? ידי

 שכן בשמי, לחתום יכול אינני לצערי
 הרב של הגנגסטרים מחבריו פוחד אני

האבנים. משליכי מפלגתו ומחברי פרוש
א, ר ירושלים קו

 הגוהר ₪
הישראלי
מב המגוחכת הישראלית בחלומוקרטיה

 אותן את בחירות כל לפני לבוחר טיחים
ה הבחירות אחרי קויימו שלא פז הבטחות

 בלע המטופש הישראלי הבוחר קודמות.
לעוסים. פיתיונות אותם פעמים שבע

 של לקלפי ניגש אני ואם חנן לא שמי
ה חוקי שינותקו לפני השמינית הכנסת

חו שיבוטלו ולפני מהמדינה, הדתית כפיר,
 וההומואים! הזונות דיכוי קי

האום! נגד פשע הם אלה רקובים חוקים
חולון גולדגרט, חנן

 אימרות ס!
שפר

סמדינת־ישראל. לשלטון לנסקי מחר! )1
מארה׳׳ב, בורחים סינדיקאט חילופים! )2

מישראל. בורחים הסמים קוטפי
ו קנדה לגרמניה, בורחים צעירים! )3

זקנים. מושב ומשאירים אוסטרליה
 בתוך לקוץ ישראל? משולה למה קוץ! )4
פיל. גוף
 דרישות על סקר נעשה לא עוד חובות! )5

המדינה. אזרחי של וד,צבריות החומריות
 עתיד לצדקת נחושה עמידה חוזק! )6
יותר. טוב

ירושלים אלהלס. יוסח
 החייל ■

והדיסקוטר,
 החופשי בזמן לבלות ואוהב חייל, אני
 ב־ נתקלתי 10.6.7 שישי ביום אבל שלי.

עכשיו. עד בה נתקלתי שלא בעייה
ב שם בעל בדיסקוטק לבלות בחרתי
 הולילינד. שבמלון ״הספיניקס״ ירושלים,

 שלא בנימוק לי ניתנה לא שהכניסה אלה
 שגם וחברתי (היות לוויה בת לי היתד,

חופשה). קיבלה לא חיילת היא
ב בת־זוג מוצא הייתי לא אם אפילו
 אם אחד לאף מפריע הייתי לא דיסקוטק

ומסתכל. בצד יושב הייתי
ירושלים לב, אמיר

ובתי־גגשפט משטרה חשיש,
 ה״ה בעניין כתבותיכם את קראתי

 הזח (העולם ■ושיסל אינשסיין זוהר,
 ולהבטיח לחזור לי הרשו ).1763—1762
 התכוון לא אופן בשום שהמחוקק לכם

מכ המעצר באבו־כביר. ישרצו שהנ״ל
 לפני החשוד של התחמקותו למנוע וון

 ל־ בריחה ע״י המשפט
 עדים הפחדת או חו״ל

 אינני החקירה. במשך
החשו מן שאחד חושב

 בעלי (כולם הנ״ל דים
 היה ונכסים) משפחות

 כן כמו הארץ. מן בורח
 הסיפור מן מבין אני

הקבו נגד העדים שכל
 משטרה, אנשי הם צה
 שגם מקרה שאני כך

ה על ההשפעה גורם
ה מן בכלל יורד עדים
פרק.

 היא העיקרית הבעייה
י השמוש איפוא ת ל ב  ה
י ק ו  המעצר בתקופת ח

 לשם או ענישה לשם
סטו שאיזה מציע הייתי להודאות. לחץ
 את יקח למשפטים או לסוציולוגיה דנט

ו סמינריונית לעבודה כנושא הבעייה
דלהלן: יחקור

 45י'- ד,נחבשים אחוז הוא מה א)
מעצר? להארכת בכלל שמובאים שעות
 להארכת המובאים אחוז הוא מה ב)

למשפט? מכן לאחר שמובאים מעצר
 ימים 4ל־ הנעצרים אחוז הוא מה ג)

כחוק? מורשעים כן שאחרי ומעלה
 שלגביהם הנעצרים אחוז הוא מד, ד)

ה מן להתחמק שינסו המשטרה טוענת
, ק ו ל מתייצבים אינם מכן שלאחר ח

 מפקירים או הארץ מן בורחים משפטם,
הערבות? את

 20מ־ יותר שלא שיתברר חושב אני
בכ למשפט מובאים הנעצרים מן אחוז

 מורשעים. 10ס/0, מבערך יותר ולא לל
 לא אלה, מסקנות השופטים ידעו אילו
 או 7 או 4 בחלוקת כל־כך מקלים היו
מש סמל שאיזה פעם כל ימי־מעצר 10

 ויש מסתעפת שה״חקירה מודיע טרה
 וישפיע החוק מן יברח שהחשוד חשד

למ רוצה אינו איש כאמור, עדים.״ על
 שתרצה ככל לחקור המשטרה מן נוע

 ,־,יא השאלה חוק. הפרת של במיקרה
 התקופה את לבלות החשוד חייב מדוע

באבו־ דווקא הזאת
 עכר לו אין אם כביר?

באפשרו יש ואם אלים
 ואם ערבות להפקיד תו
— ומשפחה רכוש לו יש

 וימתין ישב לא מדוע
בביתו?

 טענתכם זה לעומת
 לעשן לאדם שמותר

 לדעתי בביתו, חשיש
 יורשה לא בסיס. חסרת

 בביתו חוק להפר אדם
 מקום בכל מאשר יותר
 קיים שעוד זמן כל אחר.

ל מוצדק (הבלתי החוק
ב חשיש הכולל דעתי)

המסוכ הסמים רשימת
ל אדם יורשה לא נים

 יותר מאשר יותר בביתו חשיש עשן
 את להכות אפילו או לאנוס לכייס, לו

 עניין הוא החוק ביתו. בפרטיות אישתו
להי צריך לא וגם — ניתן ולא לכנסת

 אנשי ע״י פירוש או לשינוי — נתן
 של תפקידו זה אין כן כמו משטרה.

ה לעבודת עדיפויות לקבוע הזה העולם
 בתי־ ע״י מודרכת המשטרה משטרה.
 בתי־המשפט מטילים עוד כל המשפט.
ה על חשיש, עישון על כבדים עונשים
דו בצורה העבירות את לראות משטרה

 להאריך מסרב היה השופט אילו מה.
ו ופמלייתו זוהר מר של מעצרו את

ו ל״י 5.— של קנס כן אחרי מטיל
בעק כך נוהגים היו בתי־המשפט אילו
 מבטיחכם אני חודשים, 3 במשך ביות
מפ המשטרה היתד, קצר זמן שתוך
 כפי בדיוק חשיש, במעשני לטפל סיקה

 ורופאי הומוסקסואלים לצוד שהפסיקו
גרידות. המבצעים נשים

תל־אביב פלשקס, מיכאל
 קצין־ הוא פלשקס מיכאל הקורא •

לשעבר. משטרה

1764 הזה העולם6




