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ערב בארצות מסע

ירדן) סוריה, (לבנון,
מנדל דוד העתונאי עם

23.2 ו׳ יום
פן אלכסנדר של לזכרו ערב
 ושיריו אישיותו חייו, על

פן א. משירי
רותם שושי הזמרת בביצוע

 בערב 9.30 בשעה מתחילות התוכניות
בערב 8.30 משעה פתוח המועדון

 מזנון * עממיים סחירים *
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ארצית בכורה
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9.30 — 7.15 — 4.30 
בלבד לטבונוים

פילם פורום
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 טענתו, את להוכיח הצליח לא המתלונן
 כן, אם מדוע, לחקור המשיך לא איש אך

הלקאה. סימני גופו על נמצאו
 שייצג שפטל, (״שפי״) יורם עורך־דין

 לזכותם, והצליח במישפט השניים את
 להסביר, הזה העולם כתב על־ידי התבקש

בתקו מכות־רצח יוכה שעציר ייתכן כיצד
 הקשורים המישטרה ואנשי מעצרו פת

 הוכה שהוא ״ייתכן יזוכו. ולחקירה למעצר
 המעצר.״ בתא אחרים עצירים על־ידי

 שאין אומר לא ״אני עורך־הדין: קובע
 היפו השוטרים אולי שוטרים, על־ידי מכות
 — עובדה כטענתו. בצריף, לא אך אותו,

ששוט לי ידוע כללי באופן אבל זוכו. הם
 איך!״ ועוד עצירים, מכים רים

 לב נדיבות לפתע גילתה הפרקליטות
 עירעור כל הגישה לא המישטרה, כלפי
 שנהוג כפי המחוזי, בית־המישפט בפני

 מוצאת חנוך כרמלה עורך־דין לעשות.
 יש כאלה ״בנושאים אחד: הסבר לכך

המדי פרקליטות בין השתקה קשר כנראה
 ולא בודקים, כך כל לא למישטרה. נה

של המוצא נקודת במעשים. מפשפשים

חנוו פרקליטה
— אופייניים ״סימנים

 התלונה מיקרי כל כאילו היא, המישטרה
 במיקרה נכון זה ואולי טענות־שווא, הם

 שההיפך היא האמת אך שניים, או אחד
 חלק להיות הפכה ההכאה הנכון. הוא

המישטרה.״ של החקירה משיטת
 ופצע ״השתולל

ת /;עצמו א
 לחקור ממהרת אינה מישטרה ך*

 להעניש שלא ובוודאי הכאה, טענות \ י
 שלוש בגלל וזאת מכים. ושוטרים חוקרים
 המישטרה בתדמית לפגיעה חשש סיבות:

 הוא המוכה לפיה השקפה ;וביוקרתה
 שמגיעות בעבירה, חשוד או עבריין, ממילא

 ש־ לשוטר בטענות לבוא ואין מכות, לו
 האמת, גילוי כי חשש בחקירה! ״הגזים״
 במוראל ייפגעו לעניין פומבי ומתן הענשה

האמת. את לחשוף וברצונם המישטרה אנשי
 על שופט הוראת אפילו נופלת כמה עד

הת מלמדת אטומות, מישטרתיות אוזניים
 חבורת במישפט המישטרה נציג נהגות
 מהנאשמים אחד הררי, גידעון מע״צ.

 כי טען תל-אביב, באיזור מיבנים בהצתת
 חול״. לאכול לי ו״נתנו אותו חיכו בחקירה
 לפחות ביקר שקיבל המכות בגלל לדבריו,

בזר חש שונים, בבתי־חולים פעמים חמש
 ניסה בכך הכרתו. את ואיבד בראשו מים

 על הודאה במישטרה כתב מדוע להסביר,
 הודאה כביכול, שביצע ופריצות הצתות
חתם. לא שעליה

 בהם במעשים שהודה לאחר ״החשוד,
 הגיב עצמו,״ את ופצע השתולל הודה,
 הסתפק לא השופט אך המישטרה, נציג
 בתלונה לחקור למישטרה הורה הוא בכך.

 אולם לבית־המישפט. תוצאותיה ולדווח
 שלא רק לא כי התברר הבאה בישיבה

 המישטרה נציג אף אלא בבירור, הוחל
!הבירור לעריכת השופט צו על יודע אינו

 את לגנות בפי מלים ״אין השופט: רגז
 בית־המישפט. החלטת את קיימו שלא אלה
 מיש- לגורמי חד־משמעי באופן מורד. הנני
 בעניין מיידי בבירור לפתוח ישראל טרת

 הזמן תוך הבדיקה, מימצאי את ולהביא זה
 זו החלטתי לבית־המישפט. ביותר, הקצר
יבדוק שהוא כדי המפכ״ל, לידיעת תובא

 בית־המישפט, של צו קויים לא אכן אם
 הדין.״ את יתנו לכך שהאחראים יפעל ואזי

 כל לבית־המישפט הוגשה לא היום עד
 לא איש מישטרתית. בדיקה של תוצאה

הדין. את נתן

:דרוש
שופט-חוקר

 די- אופן כי חשש, כשקיים פילו ^
■  חף לצעיר גרם המישטרתית חקירה י

 גם המעצר, בתא להתאבד לנסות מפשע
 תוצאותיו הציבור לידיעת מובאות לא אז

כלשהו. בירור של
 בשם צעיר הואשם וחצי כשנה לפני
 ב־ חשמל. חפצי בגניבת סילוביץ מיכאל

 מישטרה אנשי כי טען הוא בית־המישפט
 כאשר גופו, חלקי בכל גומיד במקל היכוהו

 טען סילוביץ לילה. באישון לעצרו באו
 שגנב, הודאה על לחתום אותו הכריחו כי

 למקום אותו והביאו זאת, עשה שלא למרות
 מדריך כשחברו החפצים, הוסתרו שבו

להת סילוביץ ניסה מכן לאחר יום אותם.
ורידיו. בחיתוך המעצר בתא אבד

 התבססה לדין, אותו בהעמידה התביעה,
 הרכוש על וההצבעה ההודאה על רק

 דב השופט פסל במישפט־זוטא אך הגנוב,
 על הצביע הוא ההודאה. קבילות את לוין

 ״סילוביץ ההתאבדות: נסיון של הנסיבות
 מהיחס הנובע דיכאון של במצב נתון היה

חוקריו.״ על־ידי לו שזכה
 הנסיבות בדבר חקירה זוכה. סילוביץ

נערכה. לא התאבדות לנסיון אותו שהביאו

אוחנונה לשעבר עציר
בשוט״ הצלפה של —

 האשמות לבדוק אפשר אי כך מרגיז, ״זה
לעצי אנושי לא יחס על ונישנות חוזרות

 לכך המתנגדים פרקליטים טוענים רים,״
 תלונת של היחיד הבודק תהיה שהמישטרה

ל שוטרים מעודד כיום ״המצב העציר.
ייענ שלא ידיעה מתוך חשש, ללא הכות,
 ״העמדת מרוז. משה עורך־דין קובע שו,״

 נדירה. היא עציר הכאת על לדין שוטרים
 כשהמטרה עצמו, את חוקר המואשם הגוף

אנשיו.״ את לטהר היא הברורה
 חקירה שיאפשר חוק שיחוקק דורש ומרה
 החוקר הכאות. על עצירים בתלונות מיידית

במישטרה. תלוי שאינו גורם להיות חייב
 שופט- שנקרא המוסד את ״להחזיר

 חנוך. כרמלה עורד־דין מציעה חוקר,״
 שופט־חוקר למנות נהוג היה 1963 עד

 מבחינת אם לבדוק במטרה תלונה, לבדיקת
 לדין. להעמדה מקום יש הראיות חומר
 לבדוק שופט־חוקר צריך הפרקליטה לדעת
 שיהיו וכדי במעצר. הוכה כי חשוד טענת

סמכו לו להעניק יש לשופט־חוקר שיניים
 בקשתו, פי על עדים לשמוע יוכל הוא יות.

 את בערבות לשחרר סמכות לו ותהיה
 לדין העמדה על להורות יוכל הוא העציר.

 שהתלונה מצא אם להכאה, אחראים של
צודקת.

 בשופטים, מחסור קיים שבישראל למרות
 בבתי־המישפט, עומס ליצור עלול והדבר
 היחידה האפשרית הדרך זו כי חנוך מוצאת
 אז גם ביעילות. עצירים טענות לבדוק

 כי והתעללות, הכאה להוכיח יהיה קשה
 עדים. בפני שלא לרוב מתבצעים אלה

 מלעבור שוטרים להרתיע יהיה אפשר אך
החוק. בשם — החוק על

■חנוך עמום !
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