
כסאתחרות
פות הזה״ ״העולם מערכת

ה ״כיסא בתחרות בזה חת
 בתחרות להשתתף רשאי זהב״.

 כל את ימלא אשר קורא כל
ה בטופס המופיעים הפרטים

 אותו וישלח להלן, מתפרסם
מע : הכתובת על-פי במעטפה

ה׳/ ״העולם רכת  תיבת- הז
 עבור תל-אביב, ג36 דואר

הזהב״. ״כיסא תחרות
 מיספר תימשך התחרות

יוע ׳שבוע בכל כאשר שבועות,
 לתואר מועמד לבחירה מד

 במיספר שיזכה המועמד אחר.
המש קולות של ביותר הרב

 בפרס יזכה בתחרות תתפים
 אמנותי בעיצוב הזהב״, ״כיסא
 תיערך התחרות בתום מיוחד.
בתח המשתתפים בין הגרלה

ומת פרסים בה ויוגרלו רות׳
 מדי-שבוע יוגרל כמו-כן נות.
 משתתפי בין ל״י, 200 של פרס

שבוע. אותו של התחרות
 במיס- הראשונה התחרות

:התואר על היא המיבצע גרת החייב
המגרג■!
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לכבוד
 הזהב״ ״כיסא תחרות

תל־אביב ,136 ת.ד.
את כזה מציע אגי

................... ח״כ
מסיעת

 לתואר כמועמד
 ׳יכיותר המרגיז ״הה׳׳כ
 השמינית. ככגסת

 ראוי הוא כי סכור אני
 מהסיבות זה לתואר

:כדלקמן

 :שם
כתוכת

... עיר:
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במדינה
ביטחון

הסונח על מליציה
 ?פרקליטה מותר האס

 עס הנפגשת קומוניסטית,
 ועסקני אש״ף אנשי
 להגן חמי!רחי, הגוש

7 צכאייס ככתי־דין חיילים על
 מבקש גור, מרדכי רב־אלוף ״הרמטכ״ל,

 לעורכת־הדין ■מניתן האישור את לבטל
 בבתי־דין חיילים לייצג לנגר פליציה
גור עם בחו״ל פגישותיה ביגלל צבאיים,

 נציגו אחרים.״ עויינים וגורמים אש״ף מי
וע לפני אלה דברים נשא הרמטכ״ל של
 בית־המישפט־ ■שופט בראשות מיוחדת, דר,

שמגר. מאיר העליון
ה שולחן מאחרי לא והפעם הצד, מן

הת הנאשמים, שולחן מצד כי־אם סניגור,
הי הירושלמית הפרקליטה במחזה בוננה
מזו שאני להגיד רוצה לא ״אני דועה.
בהק נפוץ מדי יותר ביטוי זה כי עזעת,
 נדהמת בהחלט אני אבל מצחיקים, שרים
 שבשנת העורכת״הדין הגיב כזה,״ מדבר
 סרבן־הגיום נוימן, גיורא על הגנה 1972

המפורסם•
 מחזיקה לנגר העויינים. הגורמים

 מייוחד, אישור ,1972 שנת מאז בידיה,
 יואל בית־המישפט־העליון שופט בחתימת

צב בבתי־דין הופעתה את המאפשר זוסמן,
 את הצבאי. השיפוט חוק על־פי איים

 במשך מיוחדת. ועדה לה העניקה האישור
עש על הגנה האחרונות השנים ארבע

 לדין, אותם תבע שהצבא חיילים רות
פעו על נוסף מצפון, מטעמי סרבני־גיוס

 ערבים של כסניגורית יותר, הידועה לתה
ב המואשמים ופידאיון המערבית בגדה

בלתי־חוקיות. פעילויות
 צבאיים, בבתי־דין להופיע חשוב ״לי
 להד קשר שום בלי חיילים, על ולהגן

 על בהגנה צבאיים בבתי־מישפט פעותי
 הפעילות מן הפרקליטה, אמדה ערבים,״
רק״ח. של הבולטות

 מספרת: היא הדברים השתלשלות על
 לוועדה גור מוטה פנה בינואר 31״ב־

 עורבי־דין הופעת לצורך אישורים הנותנת
 הוא שראשה הצבא, של בבתי־המישפט

 מאיר העליון בית-המישפט שופט עכשיו
 שניתן האישור את לבטל וביקש שמגר,

הצבאי. השיפוט חוק על־פי לי
 ואני בפברואר, 17ל־ זומנה ״הוועדה

 מחלה. ביגלל הדיון .דחיית את ביקשתי
 הגיעו ולדיון ניתנה, לא הדחייה אבל

 אהרון לממשלה, המישפטי היועץ אפילו
 אלוף־ הראשי, הצבאי והפרקליט ברק,

ב האחרים החברים עינבר. צבי מישנה
 עורכי־הד־ן לישכת נציגי שני היו וועדה
הטע את שהעלה הרמטכ״ל, מטעם ונציג
 העדי־ שהגורמים לוועדה גילה הוא נות.
 שאיתם אש״ף, לאנשי פרט האחרים, נים

ממיזרח־אירופה. הם בחו״ל, נפגשתי
 שביקשה מאחר 7 זכויות מפקיע מי

 השיבה לא הדיון, את לדחות קודם־לכן
 היא בפירוט. הטענות על לנגר פליציה

 שנפגשה מכחישה אינה כי הצהירה רק
 נועדו פגי־שותי ״כל וכי א-ש״ף, נציגי עם

 מדינת־ של והביטחון השןלום לקידום
ישראל.״

״ש אומרת, היא מתפלאת,״ מאד ״אני
ל הגיעו ועסוקים חשובים כל־כך אנשים
 מראש ביקשה היא כזאת.״ ועדה ישיבת
של מכיוון הדיונים, את לדחות הוועדה
 זו בפרשה עליה להגן עומדים דבריה

להת יוכלו לא והם אחדים, עורכי־דין
 נוסף ודיון נתקבלה, הבקשה בקרוב. פנות
כשבועיים. בעוד זומן

ל הפעלתנית הפרקליטה יצאה בינתיים
 האנטי־דמוקרטי ״הדבר נגד ציבורי מאבק
חמו פגיעה זוהי לדעתה כהגדרתה. הזזז,״

 להפחיד שנועד צעד בזכויות־האדם, רה
פלסטי עם בעתיד להיפגש שירצו מי את

נים.
תז הבא החודש של הראשונים בימים

מש לסניגור המושבעת הסניגורית דקק
 המטה ובראש בוועדה להילחם כדי לה,

 בקלות. תוותר לא כי מבטיחה היא הכללי.
 עם בקשר כה, עד עלי, התלונן לא ״איש

בגא מצהירה היא כעורבת־דין,״ עבודתי
 האתיקה על-פי תמיד עובדת ״אני ווה,

עבו את עושה שאני ומקווה המיקצועית,
עכ ממני רוצה מה אז טוב. הסניגוריה דת

?״ הרמטכ״ל שיו

ם קציני־מישטוה  קינרו בניוי
י מכוניות  - מוסך מנער
גמבות במכוניות במיתתו הנאשמים

ומניות 1 וי ומיספו 1 ו מיסמכינ ובזיוף

 ראש וכיום לשעבר, תל־אביב מחוז נוישטרת שלהבולשת ואש
 ארמנד ניצב־מישנה המחוז, מטה של מחלקת־החקירות

 מכוניות בזיוף המישטרה על־ידי שהואשם משה, שלמה בעל־המוסך את מקרוב הכיר לוי,
כגנובה. שנחשדה לוי, ארמנד של בנו שד במכוניתו שטיפל הוא זה בעל־מוסך גנובות.

 הצליחה 15(76 נובמבר חודש ףן
 לחשוף טענתה, לפי מישטרת־ישראל, ^
ב המתוחכמות מפרשיוודההונאה אחת את

 האחרונות. בשנים במדינה שהתגלו יותר
 גנובים, כלי־רכב זיוף של הפרשה זו היתר.

בתאו שגפגעו מכוניות על זהותם הלבשת
 ככלי־רכב ומכירתם מהכביש, והורדו נות

דבר. לכל כשרים
לר בשותפות החשודים הובאו כאשר

 לשם בית־המישפט, אל זייפני-יהרכב שת
 איש חשף נגדם, פקודות־מעצר הוצאת
 תל־ מחוז מישטרת של המרכזית היחידה

ה פירטי את תליו, יצחק פקד אביב,
המסועפת. קנוניה

 משה ואליהו שלמה האחים את ״עצרנו
 לירושלים,״ בדרך הנמצא שלהם, במוסך

 נמצאו ״במוסך לשופט. תליו פקד סיפר
כגנו חשודים חלקם אשר רבים כלי־רכב

 בזיו- עוסקים האחים שני ומזוייפים. בים
 להפיץ כבר והצליחו רב, זמן זה פי־רכב

בארץ. רבות מזוייפות מכוניות

 לספר, תליו פקד הוסיף חושדים,״ ״אנו
 כלי־רכב ברישום שינויים עשו הם ״כי

 כלי- גם והחדירו כליל, שנעלמו גנובים
מחוץ־לארץ.״ רכב

מכו כמאה במדינה נעלמות מדי־שנה
 עוד. אותן מוצאים אינם שבעליהן ניות׳
 אלה, מכוניות של היעלמו אחר מעקב תוך

ה של למוסכם המישטרה בלשי הגיעו
במו שנערך בחיפוש באזור. משה אחים

 מכוניות. 14 שעה אותה בו נמצאו סך
 המישטרה, לטענת התגלו, מהן שלוש

ל שהוכנסו כאלה או גנובות כמכוניות
 בתהליך היו הן בלתי-חוקית. בצורה ארץ
 שלהן וסימני־הזיהוי מיספריהן הסבת של

 שוב להעלותן יהיה שניתן כזאת בצורה
 למהדרין, כשרות במכוניות הכביש על

 ומיספרי־שילדה מיספרי-מגוע שיישאו
 כליל שנהרסו מכוניות של — קיימים

הכביש. מן למעשה והורדו. בתאונות
 חשף המסובכים מעשי-הזיוף פירטי את
לנו ״התברר :בבית־המשפט תליו פקד
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