
בהסתדרות. שינוי סיעת הנהלת חבר — ברימן מאיר

 ש״הצליח״ הליכוד
 בממשלה,

 את מבקש
בהסתדרות

 נושאים שני וכלכלה, חברה בנושאי עוסקת ההסתדרות
 מוחלט. כשלון הליכוד נכשל בהם

 העובדים ציבור את הליכוד מבקש אלה, ״הצלחות״ לאור
 בהסתדרות, בו לתמוך

לא? מצחיק,
 הליכוד ומן המערך מן להסתדרות ביחסה נבדלת שינוי

כאחד.
 חברתית במדיניות ובהסתדרות בכנסת דוגלת שינוי

 על בהבטחות הציבור את משלה ואינה משולבת כלכלית
יותר״. טוב ״עתיד
 איגודי הכוללת ההסתדרות, של בכלליותה תומכת שינוי

 ותרבות. חברה ומוסדות עובדים משק מקצועי,
 בהסתדרות התומך וחיובי בונה כוח היא בהסתדרות שינוי
 להשתייכותם קשר ללא חבריה, לטובת שתפעל חזקה

המפלגתית.

 הסתדרות למען
 אחראית

 ראייה בעלת
ממלכתית

במדינה
 )78 מעמוד (המשך

 חוקר אותו של הפוזיטיביים צאיו
 כתב נאשמים,״ יורשעו או הורשעו
 בהחלטתו שטרוזמן אורי השופט
 מאריק הנאשם את בערובה לשחרר
ליטבק.

 היתה השופט את שהחריד הדבר
 שוד של בתיק התובע של הצהרתו

 לזיהוי המחלקה חוקר כי מזויין,
 שחקר מישטרת־ישראל, של פלילי
ב מומחה היה לא 1980ב־ בתיק

 טוענת התביעה אפילו אם תפקידו.
 שלה המומחה כי בבית־המישפט,

 בית- יוכל כיצד הוא, מומחה לא
בתיק? לפסוק המישפט
ל נעצר מאריק ברנס. ,תיק
התכ חנות שוד באשמת ראשונה

 .1979 באפריל ברחובות שיטים
 הקושרת היחידה הראיה כי התברר

 אצבעו טביעת היתה לשוד, אותו
הש שבה מכונית על שנמצאה

 שמאריק כיוון השודדים. תמשו
 במכונית, פעם אי נגע כי הכחיש

 ראיה להוות יכולה הכחשתו היתר.
 להרשעתו. ולעזור שלו לשקרים

 בדק אשר שטרן, דן שסנ״ץ אלא
 ה־ במעבדות האצבע טביעת את

 כוללת היא בעצם כי גילה מישטרה,
 טביעת עם זהות נקודות 10 רק

 — 12 ולא הנאשם, של אצבעו
 לפי כי החוקר סיכם לכן כדרוש.

 להגיש מקום אין הראיות חומר
 קיבלו עליו והממונים כתב־אישום,

החלטתו. את ואישרו
כ מאוחר, יותר שנתיים כמעט

 נוסף בשוד מאריק נחשד אשר
 כתב־אישום נגדו הוגש ברחובות,

 את וגם החדש השוד את שכלל
 חוקרי כתבו עליו הקודם, המיקרה

 ראיות חומר בו אין כי המישטרה
ה מהבדיקה נשתנה ״מה מספיק.

 יודע,״ אינני היום, ועד ראשונה
 את בקבלו בהחלטתו, השופט סיכם

 יורם הסניגור של טיעוניו כל
שפטל.

 המדורה, על שמן להוסיף וכאילו
ה הדעת חוות כי לשופט הסתבר

אשר מז״פ, מומחי של ראשונה,

שפטל פרקליט
מומחה לא י חוקר

 נמצאת לא התיק, נסגר בגללה
 כל ״על החדש. התביעה בתיק כלל

ה ״כאשר השופט, אומר פנים,״
ב נאשם לעצור מבקשת תביעה
 לפרוש מחובתה כאלה, נסיבות

 חוות- שתי את בת־המישפטי בפני
 יש מדוע היטב ולהסביר הדעת,
 האחרונה הדעת חוות על לסמוך

 משום־מה אשר הראשונה, על ולא
 החקירה.״ בתיק נמצאת אינה

 ממעצרו, שוחרר אמנם מאריק
 פנה הוא שקט. לא סניגורו אך

 העלמו על המישפטי ליועץ בתלונה
ה מתיק חשוב כה מיסמך של

 זיכויו סיכויי תלויים שבו חקירה,
 ובהזכירו אזרח. של הרשעתו או

 הסניגור ביקש ברנם, תיק את
זו. בפרשה גם לחקור

פרשות
3 25 בן 0! 40

 פירסמו דחידירים ההדרים
 בעיתונים מודעות
זוהתה לא והנופח

 ימים כמה לפני שנמשתה הגופה
 כולה. נפוחה היתד, הכינרת ממימי
 גווייתו שזוהי לחוקרים היה נראה

 ימים כמה במשך .40 כבן אדם של
 אלד, אך לזהותה, מאמצים נעשו_

בתוהו. עלו
 של המודאגים הוריו ועליזה, דויד

בעי מודעות פירסמו שור, זוהר
מת הביתה, חזור ״זוהר : תונות

 אותך,״ לשמוע ורוצים געגעים
זו של חברתו גם המודעות. קראו

למודעת־ד,חי הצטרפה ענת, הר,
מרחובות, 25 בן נער זוהר, פושים.

נעלם. פשוט
 לפנות היססו - זוהר של חבריו

 של מידידיו אחד וגבי, לרדיו, גם
 פיר־ מארצות־הברית, שהגיע זוהר,

 הטלפון מיספר את במודעה סם
להת מזוהר וביקש שלו, הפרטי
קשר.

 הראשון, ביום פלצות. אחוזי
מ שור זוהר נעלם במארס, 23ה־

 17 מורדי־הגיטאות שברחוב ביתו
 אחריו השאיר לא הוא ברחובות•

 האחרון, השישי ביום סימן. כל
הו התבקשו אחר־כך, ימים עשרה

 ממימי שנמשתה גופה, לזהות ריו
 דויד הביטו אחוזי־פלצות הכינרת.

 להם שנתגלתה בגופה שור ועליזה
בנם. את וזיהו במכון־המישפטי

 לאחר יומיים שכבר התברר, אז
ה בשל אולם עופר, טבע היעלמו
 נותרו הגופה, את לזהות קשיים

עליו. ידיעה שום ללא ההורים

תל״אביב
כסיות בין

גהאם1אס*3 לארגלון

 במילחמת פתחה המישטרה
 הבוהמה ד3ג חורמה

אביב תל־ של
היס אחוזת היתד, רמון רינה

 דלת על שנקשו השוטרים טריה.
 גסי- לדבריה היו בתל־אביב ביתה
 סערה, כרוח לדירה פרצו הם רוח.
 את שמצאו עד פיה על אותה הפכו

ש טוענת המישטרה שחיפשו. מה
 של גרמים עשרות כמה מצאה היא

רינה. של בביתה חעדש
הידו הדמויות אחת רמון, רינה

 לא התל-אביבית הבוהמה של עות
 על־ידי שנעצרה היחידה היתה

 בשבוע תל־אביב מחוז מישטרת
 וכסית דיצה יושבי לדברי שעבר.
 חור־ מילחמת המישטרה הכריזה

 יודע לא ״אני הבוהמה. נגד מד,
 ב-. מאיתנו. דווקא רוצים הם מה

רוצ ביריונים, משתוללים רחובות
קט תאונות עושים זקנות, חים

 משקיעים השוטרים אבל לניות,
 בנו. שלהם האדם כוח כל את

 חשיש אצבע כאן לתפוס מנסים
 השבוע טען פירורים,״ כמה ושם

 לומר סירב אשר צעיר, רב בלהט
 ש־ פחד מתוך לדבריו שמו, את

לו. גם תתנכל חמישטרה
 תפסה רינה, את שעצרה לפני

 (״מוישלה״) משה את המישטרה
ידועה דמות הוא אף שפיצה

ה משה, תל-אביב. של בבוהמה
 כל של כ״חבר עצמו על מעיד

 איע- אריק כמו הגדולים הזמרים
 המישטרה לדברי נתפס שטיין,״

ה את דמון לרינה שמכר אחרי
בביתה. שנתפס חשיש

 משד, התפרסם כשבועיים לפני
ה כתבת אשתו, אחרת. בפרשה
 פנתה סקארבק, סאנדרה אופנה

 משה אל הזה העולם דפי מעל
ליוו אף סאנדרה הביתה. שיחזור

 בנסיונות לבעלה קריאתה את תה
 אמנם אם עתה, שנכשלו. התאבדות

 של אשמתו את המישטרה תוכיח
 אותו ירשיע ובית־המישפט משה,

 לבקר יוכל לא הוא בסחר-סמים,
 משך ירצה, אם גם אשתו, את

ארוכה. תקופה
 אין תל־אביב של לבוד,מה אך

 גם אלא שוטרים נגד רק טענות
 אנשי לדברי תל-אביב. שופטי נגד

השופ אליהם מתייחסים הבוהמה
ו מועדים עבריינים אל כמו טים

 ה־ של בקשה כל לכימעט נענים
אותם. לעצור מישטרה

 בשבוע לשחרר. גלי לעצור
להכ תל־אביבי שופט הורה שעבר

 השחקן נוסף. בוהמה איש על ריז
 (״שיש״) ישעיהו ואמרגן־ד,שחקנים

הוז קולר נמלט. עבריין כעל קולר
 ולא כספיים בעניינים למישפט מן

להכ מיהר השופט לדיון. הופיע
 והורה נמלט עבריין כעל עליו ריז

 מקום בכל אותו לתפוס למישטרה
בערובה. אותו לשחרר ולא

רמץ בוהמה אשת־
במישטרה מכות
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