
זכה פתח־חקוה תושב
די 378.000

הואשון הפרס מינימום
ד׳ 400.000

* * *

הפרסים כלל מינימום
900 י 000. ד

* * *
 האחרון המועד — חמישי יום

הטפסים למסירת

ג7וז1/1£ו ה מנ ר -1ז.ב7'  ע
א ל ל ז1ג11ל מ ב ע! ב בו ש

בספורט ההימורים להסדר המועצה

 ל.)י<מ לרב״ט קרה מה
ר? כספי איתן מדב ב

ל זה לך... גם לקרות עלו
 המרתק: ברומן כך על קרא
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הדר ארנון שי
מעריב״ ״ספרית בהוצאת

 לחברו אדם בין לחברה, אדם בין בעימות עוסק הספר
האחרונה. המלחמה רקע על — לאויבו אדם ובין

 פספי איתן (מיל.) רב״ט של הפרטית מלחמתו זוהי
ת המוזרות וההתרחשויות במדבר. לו הקורו

 שני בין הנקרע שסוע, אדם של לנפשו חושפנית הצצה
אויב. חייל עם שלו הסופי והעימות עולמות

!לעצמך חייב שאתה הספר
ל״י. 20.— :הקטלוגי המחיר

ל״י. 16.— מוגבלת: לתקופה מיוחד מחיר
עמוד. 211
מעריב״. וב״ספריית הספרים בחנויות להשיג

ם------ נ י -------ח
 והסברים פירושים עם דניאל ספר

אנגלית. רוסית, ערבית, :בשפות

רבות בשפות התנ״ד ספר

 בשפות: קורסים 44 — בהתכתבות תנ״ד לימוד
 יוונית, ספרדית, רוסית, אנגלית, עברית,

וגרמנית. רומנית צרפתית,

ל: מייד כחוב
ירושלים. ,568 ת.ד.

במדינה
אגרנט ועדת

על הקרב

המיתזלים מוצב
 דחה ביודהמישפט

 דרישות את רישמית
 קיבל אך — נודודיש

למעשה אותן
-- ■

 !״להתפתל צריכים הם ברירה, להם ״אין
 קצין־ שחורה. בגלימה עורך־דין העיר
 :הצבאית ההגדרה את מייד לזה נתן זוטר

הפיתולים.״ מוצב על ״הקרב
 של השופטים שלושת ישבו עצמו במוצב

 למצוא עליהם היה ■העליון. בית־המישפט
ב לפגוע מבלי הסבך, מן כלשהו מוצא

 בית־ נשיא עמיתיהם, שני של כבודם
 משה והשופט אגרנט שימעון המישפט

 החוק לדרישות להתכחש ומבלי לנדוי'
והצדק.

בלתי-אפשרית. כימעט משימה היתד, זו
 סותרת, ועדת־אגרנט של התנהגותה כי

 האות את הבכירים, המישפטנים כל לדעת
 לא היא ועדות־התקירה. חוק של והרוח
 הפוטנציאליים מקורבנותיה לאחד אף נתנה

 להתגונן בחוק, לו המובטחת הזכות, את
 העזו לא הקצינים שאר כי ואם כראוי.

אחד לפחות נמצא זו, זכות על להילחם

 של האינקוויזיטורי האופי על (גורודיש)
 תפקידה (לאור בלימה... על תלוייה החקירה

 להיות חקירתה דרך חייבת הוועדה) של
,אינקוויזיטורית/..״

1 המסקנה
 גורודיש של עתירתו נדחתה לכאורה,

 צו בית־המישפט נתן למעשה אד לגמרי•
 מחוכמת, בצורה נעשה הדבר מרחיק־לכת.

:אלגנטית ניסוחית התפתלות תוך
 הגם להם, צד שהעותר למיסמכים ״אישר
 והוא בוועדה עדותו בשעת לפניו שהוצגו

 שכלול מה שכל ביטחון אין עליהם, נחקר
 נדי בזיכרונו, שמור או לו ידוע בהם

 בסיכום כראוי אליהם להתייחס שיוכל
 לעיין כעת לו שיינתן בלי בכתב, טענותיו

ן זביישוב־הדעת. בניחותא בהם ו ת נ  ב
, העתירה.״ את דוחים אנו לכך

רישמית, נדחתה גורודיש בקשת כלומר:
 הוועדה על בית־המישפט פקד למעשה אד

 רבים, מיסמכים מחדש לרשותו להעמיד
 זאת עליהם. ולהגיב בהם לעיין לו לאפשר

דרישתו. עיקר היתד,
 ז הוועדה תעשה מה לחי? סטירת

 שהוא ישלה, הדו״ח את להגיש רוצה היא
 זו תהיה זאת, תעשה אם אך מוכן. כבר

מדרי והתעלמות לכית־המישפט סטירת־לחי
 אד האלגנטי. ניסוחה למרות התקיפה, שתו
 את לפתוח תצטרך לדרישה, תיעתר אם

המו המסקנות את לזנוח מחדש, החקירה
חדש. דין ולחרוץ כבר, כנות
השיג גורודיש של מאבקו כך, או כך

חן מנכ״ל
בארץ מפא״יניק בחו״ל, קומוניסט

במשי ,״בדביקות בעקשנות כך ע? שלחם
גונן. (״גורודיש״) שמואל מה:

 חברי לבין גונן בין קדחתני. מירוץ
 הוועדה קדחתני. מירוץ נערך ועדת־אגרנט

 ועומדת עבודתה, את למעשה, סיימה, כבר
 להפעיל רצה גונן המלצותיה. את להגיש

 חריצת־ את למנוע כדי בית־המישפט את
 לטעון, הזכויות כל לו שניתנו לפני הדין,

במיסמכים. לעיין עדים, לחקור
 בית־ אל האחרונה בפעם פנה כאשר
 השופטים התפתלו לצדק, הגבוה המישפט

 היה לא הפעם וקיסטר. ברנזון זוסמן,
 נמצא אך צו־על־תנאי. ממתן מנוס כימעט
 ״הורינו ההחלטה: כדברי כבוד. של מוצא

 בעתירה... לדיון המישפטי היועץ הזמנת על
ו בעניין שנדון ילכד הסכים (והוא) ל י א  כ
ן ת י צדעל-תנאי.״ נ
 בית- ? החוק את ועדת־אגרנט הפרה האם

 ״מלאכת :מוסיף אך זאת, אומר לא המישפט
 ועדודהחקירה של במלאכתה אינה הוועדה...
- לקבוע היה הצורר מן .רגילה׳... ר ו  ה

, ק ו ח - ת ו א ת ו ד ח ו י  יאפשרו אשר מ
 מן העולה ההיקש גמישות.״ לנהוג לה

 מפני מיוחד, בחוק צורר היה המילים:
 ההוק פי על לנהוג יכלה לא שהוועדה

הקיים.
 בית־המישפט החלטת אינקוויזיציה.

 עמודים, תישעה על-גבי השבוע, שניתנה
 גדושה היא המתכונת. אותה פי על גזורה

הנר ניסוחים בה יש אד לוועדה, מחמאות
של ״תלונתו עצמם: את כסותרים אים

 במהלך נשחקה הוועדה אמינות חשוב. יעד
 בממשלה שר השבוע כשנשאל הקרבות.

 משך מסקנותיה, א־ת הוועדה תפרסם מתי
?״ חשוב זה ״האם :בשאלה והשיב בכתפיו

שות פר
הישראלי זסיר־הופט

אינו מכון־חנסט מנפ״ל
■ .............. .......................... - ..;נ,/*•>;־•*<־

 ועפרו סנפט דבר מכין
 לא איש אף — מוכתם

בדק ולא ידע
 הבינו לא מבקר־המדינה ועדת חברי
 דינשטיין, צבי ד״ר של התרגשותו לסיבת

 הדלק ענייני על הממשלה מטעם הממונה
בישראל.

 הוועדה כי תוקף בכל דרש דינשטיין
 המבקר מימצאי על פירסום איסור תטיל
 יושב־ שהוא הישראלי, מכוךהנפט לגבי
 פשוט הוא שלו. מועצודהמנהלים ראש
 של המנהל־הכללי חן, מנחם על להגן ניסה

 שה־ אפשרות העלה המבקר דו״ח המכון.
שונות. טובות־הנאה לעצמו העניק מנכ״ל

 לבקשתו להיעתר סירבו חברי־הוועדה
 בדצמבר 17ב־ פורסם. והדו״ח דינשטיין, ישל

ו למישטרה היועץ־המישפטי פנה ,1974
על המבקר דו״ח מימצאי סמך על ביקשה,

1948 הזה העולם


