
 מתלבשות המים מלכות
11 ניבה באפנת

פרסומאים משל!

שלך בטלוויזיה נוסף ערוץ
ק טלוויזיה משחקי 1500 ו / י \ ך ־ / \

בעולם הטוב הטלוויזיה במשחק

 ״אטארי״ של הטלוויזיה משחק
 הפנאי, בשעות חיי□ לעשות

ולהנות. לשחק
יבואני□.•

״ ״ ם ד א
 ת״א 223 דיזנגוף
03-241082 טל.

ס סר אנ די ני
!בוידיאו ארועים הסרטת

מיוחדים ים1/1אר1 מצחה חתונזת,בר צילום
 296662 טל. א, ת׳ .5 הזנבאו□ רח׳
,662757 טל. חיפה 13 ירושלים רח'

מכוזבים
)14 מעמוד (המשך
 וב־ הפיצוץ מקום מטר 200 רדיום
יש מטר, 1600 עד 800מ־ רדיום

 48מ־ חי בל למות ויגרמו תקו
כ כעבור ספורים. ימים עד שעות
 למות הקרינה תגרום ימים שבוע

ה שאר בעיר. מהאוכלוסיה 50סס/
חוד בעינויי־תופת יתענו תושבים

 צפוי רובם רוב אך שנים ואף שים
קשים. יסורים תוך נורא למוות
 הסוציאליסטים ממנהיגי בר, אגון

 הפצצה את כינה הפדרלית בגרמניה
 מעוות להלך־חשיבה ״סמל בשם:

 הבריטי, האקונומיסט יסוד״. עד
 מאין מלוכלך ״נשק אותה: כינה

כמוהו״.
תל־אביב סוסיל, יצחק

• • •

ל בחירזרו שנה ק
 גגין מנחם ראש״הממשלוז

 באוזני בוושינגטון הודיע
 לקיים לי ״כדאי מארחיו:
 זה כי שנה, בבל בחירות

לבריאותי״ טוב
 ראש־הממשלה הודיע לא מדוע
 ונישא, רם בקול מארחיו, באוזני

בישר העם של לבריאותו טוב מה
ה וכלכלתו לביטחונו טוב מה אל׳

הבא: החמשיר כך ועל איתנה?
 זה / שנה בכל בחירות יהיו אם
 הכריז כך / מתנה בשבילי יהיה

 לשמחת / השובב מנחם / בארה״ב
מארחיו. הגויים,

תל־אביב אס,

בגין ממשלה ראש
הבריאות העיקר

א ה ל אוויר לקס

ה על מתרעמת הקוראת
ב המקובלת התייחסות

לקסאווירה ישראל
 בבחינת אינה הולנדר קסאווירה

 המאפיינת תופעה היא בלבד. אדם
 ארצנו ואת המערבית החברה את

 הינד, הולנדר קאסווירה זה.' בכלל
 אנו, בכך. נטעה שלא וראוי זונה,
 העלינו הקדושה, הפתיחות בשם

 לדגל והפכנוה נם ״גל הזנות את
״המלך :לומר יעז שאיש בלי
עירום!״ הוא

 אומץ־ליבה את לשבח אוכל לא
 בחברה שכן הולנדר, קסאווירה של

 נדרש לא אמות־מידה כל שאיבדה
 תתקבל צמרת שזונת כדי אומץ

ונשיאים. מלבים בכבוד
הרי החברה, פני הן אלה אם

 בת כבוד לומר: אלא נותר שלא
פנימה. בתחתוניה הוא המלך

חיפה אנגל, רדת

קפאווירה זונה
המלך בת כבוד

מולסון
והפלטינה

בעק מעיר צה״ל דובר
 ״רצח הכתבה בות

 בגוף״ פלטינה בגלל
)2295 הזה״ (״העולם

 ז״ל אלי מולסון טור׳ •
רכ פגיעת עקב מותו את מצא

 פבר׳ 24 ביום חיפה ליד בת
1972.
 המנות של מותו בעקבות •

 מצ״ח. חקירת כמקובל, נערכה,
 החקירה ממצאי קבלת לאחר

הרא הצבאי הפרקליט החליט
 ס׳ עפ״י סמכותו בתוקף שי

הצ השיפוט לחוק (א) א. 298
 מינוי על ,1955 — תשט״ו באי׳

מוות. סיבות חוקר שופט
החקי חומר על בהסתמך •

 על ובעיקר בפניו שהיה רה
 אשר בצרפתית כתוב מיכתב
ה של חפציו שק בתוך נמצא
ב המנוח התבטא ובו מנוח
בי  לחייו, קץ לשים כוונתו י
 בהחלטתו החוקר השופט קבע
 ״אוכל כי 1972 ביולי 14 מיום

 שהמנוח היסום כל ללא לקבוע
 בפברואר 24 ביום התאבד

 כך ע״י הערב, בשעות ,1972
 לגלגלי מתחת עצמו את שזרק

הרכבת״.
 המנוח של חפציו בשק :•

 הכתוב מיכחב כאמור, נמצא,
ה כותב ובו הצרפתית בשפה
 ״מחשבותי היתר: בין מנוח

 אי מלא זה עולם של האחרונות
 שום ללא הולך אני הצדק...

 לאף דבר שום חייב ולא צער
הזד,.״״ מהעולם אחד

 כמו זה, התאבדות מיכתב
ה ע״י שנכתב אחר מיכתב

תו פיקוד־המרכז, לאלוף מנוח
 לשפד. הצרפתית מהשפה רגמו

 סרן מצ״ח חוקר ע״י העברית
 על רשם אף אשר בכר, ליאון

 כי לאלוף המכתב תרגום גבי
 ועל מהמקור״ נכון ״העתק זהו
ההתאבדות מיכתב תרגום גבי

התר ״זהו המילים את עצמו
מהמיכתב״. המילולי גום

 צורך כל איפוא, היה, לא <•
הגרפו חוות־דעת על להסתמך

 — המנוח אחי כטענת — לוג
 המסמך כי בבירור עולה כאשר

 מצ״ח חוקר על־ידי נכתב אכן
ם ו ג ר ת  המקורי המיכתב כ

כוונתו על המנוח הצהיר בו

אבן דובר
תחודש לא החקירה

חו על־ידי נכתב ואף להתאבד,
 ה־ ״תרגום זהו כי מצ״ח קר

ה מיכתב כי יצויין מיכתב״.
הצר בשפה המקורי התאבדות

 ו־ החקירה בתיק נמצא פתית
המנוח. לאחי נמסר תצלומו

 בי המנוח אחי של טענתו *
מפק ״גם היה בכר ליאון סרן

 איננה — בכלא״ המנוח של דו
 בכלא המנוח של מפקדו אמת•

 משה בכר סגן בשם קצין היה
הכלי מיתקן סגל עם שנימנה

 או זהות כל אין וממילא אה,
 מצ״ח חוקר ובין בינו קירבה

האמור.
•  אחי של לטענתו אשר י

 תוך נגרם המוות כי המנוח
 על רצח, קרי, פשע, ביצוע

בגו שנמצאו הפלטינות רקע
כל אין זו לגירסה ד-רי פו,

 כי יצויין החקירה. בחומר ראיה
הת הרכבת מפגיעת כתוצאה

 כליל המנוח של גופתו רסקה
בגו עלה מה לקבוע ניתן ולא
 לא ובוודאי הפלטינות, של רלן

האי אוזרי שנים 9 — כיום
רוע.
 לראשונה פנה המנוח אחי •

 ב־ הראשי הצבאי הפרקליט אל
ה השופט מימצאי על עירעור

 שנים 6כ־ ,1978 בשנת חוקר
 ונענה והחקירה, האירוע אחרי

 אין הדשות ראיות בהעדר כי
 או החקירה לחידוש עילה כל

 חזר המנוח אחי מחדש. פתיחתה
 הראשי הצבאי לפרקליט ופנה

 תוך עורכי־דין, כמה באמצעות
 שלא שונות טענות מעלה שהוא

ה חידוש לבסס כדי בהן היה
חקירה.

 לבית־ פנה המנוח אחי •
 כבית- בשבתו העליון המישפט

 ובתאריך מישפט-גבוודלצדק,
 בג״ץ קבע 1980 בפברואר 20

 מקום אין כי )93/80 (בג״ץ
ה לחידוש לבקשה להענות
וב באמת ״אם שכן חקירה,

 לסופה לרדת האח רצה תמים
 עליו היה העגומה הפרשה של

להז ולא הנסיבות בכל לפעול
 על שנים הנושא... את ניח

 כדי האמור בעיכוב די שנים.
הסף.״ על העתירה את לדחות

 אחי של דעתו נחה משלא •1
 הוא בג״ץ מהחלטת המנות

 ליועץ עורר־דין באמצעות פנה
יצ פרום׳ לממשלה, המישפטי

 30ב־ לפונה שהשיב זמיר, חק
 ״נחה היתר: בין ,1980 במאי
 הצבאי הפרקליט צדק כי דעתי

ב מצא לא כי בקובעו הראשי
 ש- חדשה ראיה פניותיו כל

 מותו חקירת חידוש תתצדיק
 מצאתי ולא הנ״ל החייל של

ה השלמת על להורות עילה
חקירה.״

 נסיבות חקירת לסיכום, •
 ז״ל מולטון אלי טור׳ של מותו

יח לא וצה״ל תום עד מוצתה
זה. בנושא החקירה דש ״ל, תא - אכן יעקב

צה״ל דובר


