
- השניים מבין
י רביו את מעדיפים אנו

 בחירת כי מאמינים אנו רכין, מיצחק הרכות הסתייגויותינו למרות
 דטוהר־ לאמינות, להיגיון, לדמוקרטיה, מהלומה תהיה פרס •צימעון
ולשלום. המידות

 עורכת הזה העולם תנועת אלינו. הצטרף בוא — כמונו חושב אתה אם
 תל• התרבות״, כ״היכל מיפלגת־העכודה, ועידת כשערי שקטה הפגנה
.16.00 כשעה זה, רכיעי כיום אביב,
:מהבית אותך מוציאה קבוצת־כדורסל רק שלא לנו הראה

אוו׳ את ובגוש בוא
 !קפה כוס על לדבר בוא
 •טבת ביום יקיים אבנרי אורי
:פתוחים חוגים הקרוב,

ב • אבי בחל־
 בקפה־ 13.00 עד 11.00 כשעה

רוט שד׳ השדרה״, ״סוף גלריה
התרבות״). ״היכל (ליד 140 שילד

בחיפה •
 באולם 10.00 עד 17.00 בשעה
ירו רחוב ,33 מם׳ חדר ״ביתנו״,

.29 שלים
 הכוונות, על לשאלות ישיב הוא

 סיעתנו של והתוכניות הרעיונות
הבאה. בכנסת

ה את להציג מעוניין אתה אם
 לברר, אותף, המטרידות שאלות

מוזמן. אתה — להקשיב

הבאים: לחוגי־הבית מוזמן הציבור
אר־גרב״ה בקה •

 מסא■ סעיד אצל ,24.3 ה׳, ביום
 אודי עם בערב, 8.00 כיטעה רווה,

אכנרי.

ערד •
 רה׳ לוי, בני אצל ,2.ה2 ו׳, ביום
 בערב, 0.00 ביצעה 41/17 •צימעון

עופר. פרץ עם

ירושלים •
 בערב, 8.30 בשעה ,1.3 ג׳, כיום

 ,37 טבריה רה׳ וג׳ף, שוש אצל
אכנרי. אורי עם נחלאות.

והסביבה רמת־גן •
 ,20.00 בשעה ,27.2 א׳, ביום
 עם .18 הילד שד׳ ״אורלי״, בקפה

אבנרי. ואורי עופר פרץ

הסניבים: וכזי ואלה
(תל־אביב) בבלי שיכון •

 טל. ,15 זוהר רח׳ רוזמרין, יהודה
450532.

רמת־גן •
.799986 טל. ,90 הרוא״ה רח׳ ג׳אן, דוד

גבעתיים •
 טל. ,33 ההמה רה׳ קשת, חיים
250670.

בני־ברק •
 טל. ,15 בורוכוב רח׳ יוטף, שרה
788997.

רמת־השרון •
 טל. ,38 מוריה רח׳ דיסקין, גילי

484695.
.484714 טל. ,7 האורן ויינברג, אפרים

ראשון־לציון •
 טל. ,5 לוין אשר רה׳ דגן, רפאל
946907.

ערד •

ת • רחובו
,11 הראשון הנשיא רה׳ שלוין, אמנון

.954780 טל.
בת־ים •

 טל. ,47 בר־אילן רח׳ לוי, אבנר
887382.

 טל. ,1 ארלוזורוב רח׳ גיורא, מובזין
882385.

ירושלים •
.522719 טל. ,16 כרמון רח׳ צרפתי, תמר

חיפה •
 טל. ,33 מוריה רה׳ הולנד, איתן
87139.

ה • תקו ח־ ת פ
 טל. ,115 רוטשילד רח׳ אורן, אבי

907887.
חולון •

.41/17 שמעון רח׳ לוי, בני
 טל. ,48 גאולים רח׳ מנחם, מינוביץ׳

923948.
 בארגון בהתרמה, בתרומה, הבחירות במערכת לנו לעזור מובן אתה אם

 התקשר אנא — ועוד המצע בהפצת לרשימה, חתימות באיסוף חוגי-בית,
בהקדם. אלה לרכזים
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ז ממנו שקיבלו המכוניות
 לפרקליטות המישטרה הגישה האם !•

? משה שלמה נגד החקירה חומר את המחוז
:כדלהלן היתר■ המישטרה דובר תשובת

 ה* כתב־אישום. יהיה משה שלמה ״נגד
 החקירה חומר את העבירה כבר מישטרה

 שבועות. מיספר לפני הפרקליטות לידי
 אתה :היא התשובה השאלות, שאר לגבי

 את מטריד אתה מדי. יותר אותנו מטריד
 שאלות על נענה לא בשאלות. המישטרה

אלה.״
פתו נותרו עדיין רבות נוספות •שאלות

 :השאלה גם אלה בין תשובה. ללא חות,
בכי קציני-׳מישטרה ששני ייתכן כיצד
 חברתיים או מיסחריים קשרים יקיימו רים
 משה, כשלמה פלילי עבר בעל אדם עם

ו שילדות מיספרי בזיוף עתה המואשם
ו גנובות מכוניות של מנועים

 המחוז מפקד
ד טים קיבל * רהי

 ה־ את מטרידות אלה שאלות ם ^
חסרות־תשובה, ונשארות מישטרה

 איננה ישראל שמישטרת מפני רק זה הרי
 העבירות ואת עצמה את לחקור מסוגלת

ה ואין אנשיה. בידי הנעשות החוק על
 ויי־ רימז המכוניות מוסל בפרשת רק מדובר

פות.
 אחרונות ידיעות חשף שבוע לפני רק

 במישט- הקשורה אחרת, פרשיית־שחיתות
 כי גילה, העיתון כתב תל-אביב. מחוז רת

במ בוצעו, ביפו המטה־האדצי בנגריית
 של בשווי פרטיות עבודות שנים, שך

 קציני-מישטדה עבור לירות אלפי מאות
בכירים.

 שהיה מי של שמו גם אוזכר זו בפרשה
 ■מישטרת מפקד האחרונה לתקופה עד

 הסתבר עופר. דויד ניצב תל־אביב, מחוז
והצ פוליטית בקאריירה שפתח עופר, כי

 קיבל לשינוי, הדמוקרטית לתנועה טרף
 של המרכזית מהנגרייה עבודות הוא גם

ב עבורו, בנו המישטרה נגרי המישטרה.
מפוארים. ארונות־קיר שבהרצליה, ביתו

בק הזה העולם כתב לשאלת בתשובה
 דויד השבוע השיב בפרשה, לחלקו שר

 המטה־ של הנגרייה עובדי ״נכון, עופר:
ב בדירתי ביצעו המישטרה של הארצי

בארו מדובר עבודות־בתשלום. הרצליה
 -שילמתי העבודה עבור ומיטבח. קיר נות

 המי־שט־ של מחלקת־הבינוי לפקודת בצ׳ק
ירה.״

הור על-םי נפתחה זו בפרשה החקירה
 חיים המישטרה, של החדש המפכ״ל את

 שבהם אחרים, במיקרים כמו אולם תבורי.
 במיש־ בכירים קצינים נגד השדות הועלו
 אוזלת־היד נתגלו זו בפרשייה גם כך טרה,

 את לחקור ואי־יכולתה המישטרה, של
ובעבר. בהווה אנשיה

 ב־ שבוצעו הפרטיות העבודות פרשיית
 קציני-מישטדה עבוד המישטרה נגריית

 לפני עוד כי מסתבר חדשה. אינה בכירים,
 לסגן- אלה מעשים על מידע נמסר רב זמן

 שפרש דקל, אלי ניצב לשעבר, המפכ״ל
 אחדי החולפת, השנה בסוף המי־שטרה מן

 נתבדתה. כמפכ״ל להתמנות שתיקוותו
 שהגיע והמידע בחקירה, פתח לא דקל
 השבוע כשהתבקש כמום. בסוד נשמר אליו

 ידעתי לא ״אני :דקל השיב כך, על להגיב
אינפור כל למסור מוכן ואיני דבר, שום

זה.״ בעניין מציה
 ב־ המתרחש על שהמידע אחרי גם

 כשנה, לפני הועבר, המי-שטרה נגריית
ה מישטרת של קציני״המודיעין לידיעת

השערו להפסקת דבר נעשה לא מחוז׳
 הבכירים, הקצינים שילמו אפילו רייה.

 הרהיטים עבור עופר, דוד לניצב בדומה
 יש המישטרה, בנגריית עבורם שניבנו

 היה יכול כיצד שכן, טעם־לפגם. בכך
ה מישטרת כמפקד בתפקידו עופר, דויד

 שנגדה בנגרייה, חקירה על להורות מחוז׳
 ללא־ רהיטים אספקת של חשדות הועלו

 נהנה עצמו הוא הרי לקצינים? תשלום
נג אותה של המישטרה נגרי משירותי

רייה.
 את לחקור המי־שטרה תמשיך .עוד כל

 הריקבון יוסיף אלה, בפרשיות עצמה
 הגיעה שומרי־החוק. למדי מתחת להתפשט

 על יורה שהיועץ־המישפטי-לממשלה העת
 על- בלתי־תלויה, עצמאית, חקירה פתיחת

 למישטרה, קשורים שאינם אנשים ידי
בה. הפושים מעישבי־הבר לטהרה על-מנת

■ זוהר מרסל

במדינה
עתיקות

השודדים אח לחסום
 מהפכנית הצעה
 בעתיקות למיסהר

?וועדת-החיגוך הוגשה
 עתיקות של פריטים אלף ממאה למעלה

הארכי המוזיאונים במחסני כיום גנוזים
 החינוך משרד של ואגף־העתיקות אולוגים

והתרבות.
 כפולים פריטים ברובם הם אלה פריטים
 לאגף- במוזיאונים. המוצגים למימצאים
 צורך כל אין למוזיאונים או העתיקות

ש אלה, מעין פריטים על לשמור מדעי
נמ להם זהים ושמימצאים ונבדקו נחקרו
בתצוגות. גדולות בכמויות צאים

שהמוס מקובל בעולם רבים במקומות
 ושמירת זיהוי חשיפת, על הממונים דות

 מימצאים הרחב לציבור מוכרים העתיקות
 מה, משום בישראל, זה. מסוג כפולים

 במחסנים ומונחים המימצאים מאוחסנים
הופכין. לה שאין כאבן

 מוציאים אלה עתיקות מחזיקי היו אילו
ש מהמימצאים חלק הפרטי לשוק למכירה

 בעזרת לממן רק לא היה ניתן ברשותם,
אר מבצעים זו בצורה שיגוייסו הכספים

 זו מעין רשמית מכירה נוספים. כיאולוגים
 שוד־העתיקות מימדי את מקטינה היתה

בשל המשתלם בארץ, העתיקות באתרי

פינקוס סוחר־עתיקות
למחסנים במקום לאספנים

 זו מעין לסחורה הקיים הגדול הביקוש
בשוק. הגבוהים ומחיריה

 לוועדת־ההינוך הוגשה שעבר בשבוע
 חוק של הסופי בניסוחו הדנה הכנסת, של

 חוק את להחליף המיועד החדש, העתיקות
 וחסר־השיניים, הישן המנדטורי העתיקות

זה. בכיוון מהפכנית הצעה
 דני היפואי, סוחר־העתיקות זה היה

 המומחים מגדולי פינקוס, בני) עם (מתחרז
תז לוועדה ששלח בארץ, עתיקות לסחר

גר יליד פינקוס זה. בנושא מפורט כיר
ו לארץ עלה בבוליביה, שגדל — מניה

 לזיהוי- במחלקה רבות שנים במשך שירת
ב שהחל לפני במישטרת־ישראל פלילי
ל לוועדת־החינוך הציע — עתיקות זיהוי

 :הבא הסעיף את לחוק הוסיף
מו כל וכן והמוזיאונים העתיקות ״אגף

 — ארכיאולוגים חפצים המקבל אחר סד
 לסוחרים העודפים את למכור רשאים יהיו

 רשמיים.״ מיכרזים באמצעות המורשים
 פינ- נימק הגנה. רוצים אספנים גם

 היתה לא כה ועד ״מאחר :הצעתו את קום
 המדינה רשאית פיה על חוקית אפשרות כל

 באופן בידיה הנמצאות עתיקות למכור
 בעל הוא זה שסעיף חושב אני רשמי,

 והעתיקות מאחר ראשונה. ממדרגה חשיבות
 ישאו הם רשמיים, ממוסדות יבואו שימכרו

ב הצורך את יבטל אשר מיוחד סימון
 העתיקות. זיהוי לשם למיניהם מומחים
 קונים שהם שהפריטים מראש ידעו הקונים
 ארכיאולוגיות בחפירות נמצאו אומנם

ה לגבי אישורים בידם ויהיו מאורגנות
 התקופה וכן העתיקה נמצאה בו מקום
 למנוע כדי בכך יהיה שייכת. היא אליה
 בעתיקות.״ חוקי בלתי ומסחר עתיקות זיופי

 לוועדה פינקום הגיש חודשיים לפני עוד
 תזכיר החדש, חוק־העתיקות באישור הדנה

 • לשינויים מעשיות הצעות שכלל מפורט
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