
במדינה
שטרה מי

ב נלסע־צדב ״ ע1בו
 גקטה המישטרה

 ?הרשיע ברי ות7פכו שיטות
:מבטיח והוא עורך־דין, ~

״ראשיס שיעופו ;
 פקד של לעיניו נצטיירה ורודה תמונה

 במישטרת מחלקת־מירמה ראש צור, משה
לה טובה סיבה לו הייתה ירושלים. מרחב

 ראה כבר הוא מעצמו. שבע־רצוו יות
 בבית־המישפט, יתייצב כיצד בעיני־רוחו

 החותכות ההוכחות את מאמתחתו וישלוף
 שכן מוסק. משה הירושלמי עורד־הדין נגד
 להניח המישטרה מצליחה יום בכל לא
 לעדות־ עדים שהדיח עורך־דץ על ידה את

 פרקליט עם חשבונות לחסל ובכך שקר,
במייוחד. עליה אהוד שאינו

 ליפול עומד מאד שמן שדג היתה ההנחה
 ירושלים במישטרת צור. פקד של ברישתו

 מוסק, עורך־הדין את ביותר אוהבים אין
 בבית־ שופט שימש שבה התקופה מן עוד

ב נזף פעם ולא בעיר, מישפט־השלום
 לכן, פעולתם. דרכי על המישטרה אנשי

ה — ימים כחודש לפני — נכנם כאשר
 למטה סימונה בניהו הירושלמי קבלן

יני כיצד הסיפור ובפיו ירושלים, מישטרת
 נדרכו עדות־שקר, למתן להדיחו מוסק סה

 האפשרות לקראת מחלקת־המירמה ראשי
 הסיכוי — בהנאות עסקים שילוב של

 כעצם שעמד עורך־הדיו של בכנפיו לקצץ
האחרונות. בשנים בגרונם

 עזה, כה היתר. מוסק יאת להפיל התשוקה
 כל כימעט ניראו זו מטרה שילהשגת עד

 החקירה במהלך אולם, כשרים. האמצעים
 כדי בהם שאין צעדים המישטרה נקטה
 את כביכול, שהוכיחו, שיטותיה את לפאר

מוסק. של אשמתו
 אמר, ״שימשתי,״ מכשיר־הקלטה.

 ששון נגד אזרחית בתביעה ״בורר סימונה,
 אחרי מוסק. עורך־דין ע״י המייוצג לוי,

 להשפיע לוי ניסה בבוררות, נגדו שפסקתי
 למישטרה, הלכתי עדותי. את שאשנה עלי

 עורך־ שגם להם סיפרתי הכל. להם ואמרתי
 לי נתן צור פקד בפרשה. מעורב מוסק דין

להפ אותי שלימדו ואחרי מכשיר־הקלטה,
 מוסק, של למישרדו אותי שלחו אותו עיל
 יומיים לי. שיגיד מה כל שאקליט כדי

 מתחנת־המיש- למיויסק טילפנתי זה אחרי
שתש כדי הוקלטה, השיחה כל ושוב טרה,

 אותי הזהירו במי׳שטרה נגדו. כראיה מש
 אותי שלח צור שפקד לאיש אספר שלא

 מכשיר־הקלטה.״ עם מוסק של למישרדו
 אוספת המישטרה כי מוסק שמע כאשר

 סיים מאז הופתע. לא נגדו, מרשיע חומר
 ה־ את הוקיע כשופט־שלום, תפקידו את

 על להצביע היסס ולא אחת, לא מישטרה
 את אנשיה מנהלים שבו באופן עיוותים

 אחד לי אמר מכבר ״לא חקירותיהם.
 ישראל,״ במישטרת בכיר קצין מחברי,

 כדי נגדי חומר ״שמחפשים מספר, הוא
 ארוכה לתקופה אותי ולסלק אותי, להרשיע

 חיוישב במישטרה מישהו הירושלמי. מהנוף
 להופיע אפסיק אני אם בדרגה שיעלה

 של צל אין למישטרה אבל בבתי־מישפט.
 להתעסק.״ מנסה היא מי עם מושג

 עורך־הדין אולם, ץ הדרך זו האם
 אלא החקירה, עצם על מתרעם אינו מוסק

 זו ״האם מנוהלת. היא שבה הדרך על
 המישטרה,״ של המוצהרת המדיניות הדרך,

 ב־ מכשירי־הקלטה ״לשתול שואל, הוא
 לאמת לנסות כדי עורך־דין של מישרדו

 אנשים 1 אליהם שהגיע מפוקפק מידע
אמו מלוא את בי ונותנים למישרדי באים

 את ביותר, הכמוסים סודותיהם את נם,
 חייהם. את אפילו לפעמים — הטוב שמם
 בי שיתנו מלקוחותי לדרוש אוכל כיצד
 שומע לי ׳שנוסף להם יתברר אם אמון,

 דיבריהם?״ כל את צור פקד גם
או על שנשאלו בכירים קציני־מישטרה

 בשמם, להזדהות וסירבו הפרשה, דות
 חריגה — זה במיקרה — נעשתה כי הודו

 ופגיעה המישטרה, של מסמכויותיה חמודה
 יותר עוד חמור המיקרה בחופש־הפרט.

 של במישרדו ׳שהמדובר העובדה לאור
 קובעות המישטרה שתקנות ישעה פרקליט,
 חקירה תהליכי פתיחת לפני כי במפורש

 מראש כך על לדווח יש עורך־דין נגד
 זה דבר המחוזית. עורכי־הדין ללישכת

מוסק. של במיקרהו נעשה לא
 ירושלים, מרחב מפקד קראום, תת־ניצב

 בעניין שנעשו הפעולות כל על ידיו סומך
 פועלת ״המיישטרה לו. הכפופים על־ידי זה
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הסופרסל של השרשרת בחנויות ההוזלות במסגרת
למבצע. שהצטרפו פרטיות וחנויות והסופרמרקט

 לק״ג לצרכן
בל״י ת ו ק ר י
5.10 עגבניות
5.50 קתג 2 של באריזה עגבניות
3.50 ר ז ג
1.95 ק בל
3.90 יבש כצל
4.30 בשקיות ארוז יבש בצל
3.90 תפו״אד
4.30 ק״ג 2 של בשקיות ארוזים תפו״אד

7.40
ת ו ר י פ

6 גודל זהוב תפוחים
8.10 6.5 גודל זהוב תפוחים
5.25 ת ו נ נ ב

2.50
ם י ר ד ה

וארוזות בתפזורת — אשכוליות
2.90 וארוזים בתפזורת תפוזים
4.10 לימונים

מ.ע.מ. י ן ע ן ן [ בשקיות קפואים פטמים ך
ל״י 1.04 + 12.96 העוף) ק״ג 1.1 (עד תנועוף מיני
אג׳ 97 + 12.13 אג׳ 91 +העוף) ק״ג 1.450 (עד 1 גודל 11.39 אג׳ )3 +העוף) ק״ג 1.6 (עד 2 גודל 10.32 ל״י 1.7* +העוף) ק״ג 1.6 (מעל 3 גודל 22.22 וגידים עור ללא הודו בשר

אג׳ *4 + 10.50
ם י ג ד

ף י ס 1 ל״י 1.84 +כ 23.00 ל״י 1.29 +ק״ג 1/2 קפוא כפרוסות כסיף 16.11 חי קרסיץ

הפרסים סד הפיס בהגרלת
4 ן $ ו י ל י ל מי

ראשון פרס
לי 750.000
ס י ט ר ב ד ל ה נ א ק ו ב ו

לחייל טרמפ חן

הקץ
לגיוק־ם

 הבית חרקי חיסול
לשנה אחריות עם
ב בי א ל־  03־450264 — ת

03־457895
שקלון  051*23019 — א

שלים  02־226618 — ירו
 04־712342 — חיפה

שבע  057־30192 — באר־
 057־39593

067־50488 — טבריה
אגרונום. בפיקוח

.15 הבריאות משרד רשיון

צבעוניות תמונות
 הגדולות המעבדות ע״י

 של בארץ והטובות
אגפא. ושל קודק

 ופלשים מצלמות של גדול מבחר +
נוחים. במחירים המצלמות לכל

 תל־ מעבדה ע״י מצלמות תיקון *
ידועה. אביבית

 ! בן־רגע פספורט צילומי *
ה. — החלפה — מבירה קני

*בדנד1ו11]פ
זג החלתן ב1חיבוז,רח

 אקורדיונים * גיטרות
אורגנים * כלי־נשיפה

תופים + מיתרים
 ♦ מכירה + השאלה

תיקונים

מוסיקה גינזבווג
 ת״א, גאולה) רה׳ (ליד 48 אלנבי

 03־57773 טל:
1940ב־ נוסד

ללכת! לאן יש
• משומשים ספרים •
• מיוחדים ספרים •

■ ב ג
 28 יהודה כן־ רה׳

ב י כ א ־ ל ת

 סל וסלקטים תמונות של גדול מבחר

 — והקלאסי תמודרגי האיור גדולי

 ד *לקטים סל מקצועית הדבקה

4וו1תמי

 101 אלנבי רח׳ ח״א, ״לוטוס״,
הגדול) ביודהכנסת (סול
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