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)6 מעמוד (המשך
 מיליוני של בהיקף סמים תפישת הרואין,
 חשיפת תחנות־סמים, 18 חיסול לירות,
 ומגבול חיפה נמל דרך הברחה רשתות

 מיקרי־ שני סוויעגה״). (״כנופית לבנון
 ורצח רבצין ד״ר רצח — שפוענחו רצח

 שנה במרוצת זה כל בכפר־אתא. הילד
בילבד. אחת

 של קביעתו מעוררת אלה נתונים לאור
 שהרי מזאת. יותר אף ואולי תמיהה, ל. א.

עוב של שורה מידיעתו נעלמה זה כיצד
בעיתונות? נרחב לכיסוי שזכו דות,

 מישטרת את לשבח מתפקידי זה אין
 יום, יום זאת עושים העיר אזרחי חיפה.
 ל., א. של לחששו באשר אך ממני. וטוב

להת מסוגלת תהיה לא חיפה שמישטרת
 כאשר קשות, פשיעה בעיות עם מודד
 שציינתי העובדות הרי תתעוררנה, אלה

להרגיעו. כדי בהן די
 המזזוז דובר פרידמן, כני

ישראל מישטרת הצפוני,

 אוזנו את מעיר אני כאשר מדוע )7(
ש במיכתב היועץ־המישפטי־לממשלה, של

 על ,1977 אוגוסט בחודש אליו שלחתי
להע הנוגע בחוק־הבחירות, שיש ״חור״

שמט רשימה על־ידי בשכר פעילים סקת
 לעשות ממנו ומבקש בודד, אחד מנדט רתה

 על לדין אותי מעמיד הוא לתיקונו,
דר אין האם ? 1979 מאי בחודש הערתי,

? חוק לתיקוני אחרות כים
ל המרכזית הבחירות ועדת מדוע )8(

 נגד האשמות חומר שכל התשיעית, כנסת
 איפשרה לפניה, היה בצרפת פלאטו-שרון

בכנסת? לחברות מועמד להיות לפלאטו
 כדי רב, הון להוציא עלי מדוע )9(

בבית־המישפט? חפותי את להוכיח
תשו לי שיש מהשאלות אחדות הן אלה

עליהן. בה
• באר־שבע חרפץ, יעקב
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פלאטו־ ח״כ נגד האישום כתג
).2179 הזה״ (״העולם שרון

 אותכם, לשאול כאזרח זכותי מנצל אני
 — שאלות כמה נבחרי־העם,

 אל בכתב פניתי אני כאשר מדוע )1(
בבק צדוק, חיים מר דאז, שר־המישפטים

 ענייני מתנהלים כיצד לעם שיסביר שה
וכר, כסף מגייסים כיצד בארץ, הבחירות

חלפץ יעקוב
'תשובה לי ״יש !

 גוטמן, יחיאל מיועצו, תשובה קיבלתי
ביק ״שר־המישפטים בנוסח: ,14.1.77ב־

אליו״? מיכתבך קבלת לאשר שני
 במערכת מעסיק אני כאשר מדוע )2(

 היועץ־המישפטי- ראשי־ציבורים, בחירות
 ״ראשי בכתב־האישום אותם מכנה לממשלה
 שלכם, במיפלגות אתם, וכאשר חמולות״,
 השנה, ימות בכל ראשי־ציבורים מעסיקים

 הם בחירות ובמערכות מחלקות, ראשי הם
 ולעיריות, לכנסת ברשימותיכם מוצבים
ל מתמנים מהם אחדים הבחירות ולאחר
שרים?

לפעי שכר לשלם מותר לכם מדוע )3(
 במאות ברוכות שמיפלגותיכם למרות לים,

 להעסיק אסור ולי רשומים, חברים אלפי
 ועלי מיפלגה, לי אין כאשר בשכר, פעילים
נו שונים ותפקידים קלפיות, 4060 לאייש
הבחירות? וביום הבחירות במערכת ספים

 קולותיהם את משיגים אתם כיצד )4(
 למים־ כאשר שונים, מיגזרים תושבי של

 אלה, ביישובים סניפים אפילו אין לגותיכם
לדבר? מה אין אידיאולוגית זיקה ועל
 ממפכ״ל מבקש אני כאשר מדוע )5(

 בחודש במכונודאמת, להיבדק המישטרה
ולאח אפילו, לי עונים לא ,1977 ספטמבר

מאפ גבוהים, קציני־מישטרה כולל רים,
ה אחרי שנים כמה כזאת בדיקה שרים

מעשה?
 מהיועץ- מבקש אני כאשר מדוע )6(

 ל־ להורות ,13.4.78ב־ המישפטי-לממשלה,
 ביתר הבחירות נוהלי את לבדוק מישטרה

לי? עונים לא אפילו המיפלגות,

 וצווארון כחולה ״חולצה על
 חיים שפירא, רינה מאת לבן״,
 פלג ורחל לרנר מירי אדלר,
הזה״ '״העולם נייר״, של (״גמר
2172.(

 ונהניתי מחקרנו על הרשימה קראתי
 העיקר את לתת נכון, לתמצת מהיכולת

להס ואפילו כך, כל אינטליגנטי ובאופן
 ודברי ביקורת הערכה, מילות לשלב פיק

 כל צר. כך כל ב״שטח״ — והכל שירה.
!הכבוד

שפירא, רינה פרז־פ׳
 לחינוך בית־הספר ראש

תל־אביב באוניברסיטת

וז1ד3ו על ומה

ם ל א ווזאזו־ח ה
מעצר־ בטענת־שווא, חופש שלילת

 זכות ושלילת חוקי שאינו מנע
הפוליטית. המחאה

לממ היועץ־המישפטי של בדין־וחשבון
פר אודות זמיר, יצחק הפרופסור שלה,

 ),2171 הזה (העולם לגייה חירבת שת
 עצרה שהמישטרה כך, על הצביע הוא

 בדין־וחש־ ערבים. אזרחים בטענת־שווא
נכתב: בון

 הגברים זימון בדבר וההחלטה ״הדיון
 לתחנת־המישטרה, העותר מישפחת של

 בעיני נראים ההחלטה, בוצעה שבה והדרך
 עקרונית מבחינה ביותר חמורה תופעה

 ביצוע של חשד מעוררים והם ומוסרית
 כדין שלא שימוש של פלילית, עבירה

 שלא לשימוש קשר קשירת ושל בסמכות
בסמכות.״ כדין

 ננקטו צעדים אילו לשאול, לי יורשה
בפעו שעוררו קציני־מישטרה, אותם נגד

פלילית״? עבירה ביצוע של ״חשד לתם
 שאני משום זו פרשה להזכיר התעוררתי

 מעורבים, שבה דומה, פרשה לגולל מבקש
:קציני־מישטרה אותם ידיעתי, מיטב לפי

 נעצר ,1971 במאי 28 במוצאי־שבת,
 ועד יו״ר אבן־ברי, עטייה שחדי בביתו

 באר- באוניברסיטת הערביים הסטודנטים
 ״חשוד הוא כי לו, נמסר כשנעצר שבע.

 בבית- עצור היה הוא עבירה״. בתיכנון
 יום עד ממוצאי-שבת בבאר־שבע המעצר

 רק נחקר הוא ):30.5.1979( בצהריים ב׳
 הא, ועל דא על שיחרורו, לפני כשעה

חקי לצורך נעצר שאומנם להוכיח, כדי
ה בעת בערבות־עצמית. שוחרר הוא רה.

 וחבריו חבר־כנסת עורך־דין, פנו מעצר
 באר־שבע, למישטרת אבן־ברי שחדי של
 נענו, הם בגורלו. עלה מה לברר כדי
 שלא דבר — בחקירה״ נמצא ״הוא כי

 הוא כי נמסר לחלקם נברא: ולא היה
 ולא היה שלא דבר — רמלה בכלא עצור

■נברא.
 אבן- שחדי של מעצרו כי היא, הסברה

 ביקשה המישטרה מעצר־מנע. היה ברי
 מצידו, אפשרי נסיון כל מראש לסכל

 להסכם הפוליטית התנגדותו את להביע
 אל־סא־ הנשיא של ביקורו אגב הנפרד,

בבאר־שבע. דאת
 של בולט מיקרה שלפנינו לי, ברור
 של בטענת־שווא, מאזרח חופש שלילת

שי של בחוק, מעוגן שאינו מעצר־מנע
 למיש- שניתנה בסמכות כדין שלא מוש
 ושל שעות, 48 למשך אזרח לעצור טרה,

הפוליטית. המחאה זכות שלילת
 גוללתי אותו שהמיקרה סבור, הריני

)10 בעמוד (המשך
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