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הכו של החריף האנשי־קומוניזם
 לא יש כי מספר בן־דק מת. מר

 כינוסים של סוגים מעשרים פחות
 רק למנות מוכן הוא אך כאלה.

או הוא כך האחרים, על ארבעה.
לדבר. שלא מעדיף הוא מר׳

השי בשעת לרמוז מרבה בן־דק
 עם הישראלי בקשר כי עימו חה

ד יש האיחוד כוסית של הכנסים
להם. יפר, שהשתיקה ברים

 עשוי הללו הרמזים של טיבם
 זהותם את סוקרים כאשר להתבהר

 בכנס המשתתפים מן רבים של
 לאנשי־התיקשורת, שיוחד זה אחר,

בקורי שעבר בחודש נערך ואשר
שהש שהישראלים זה, כנם אה.

 פתיר ח בן־ישי״ רון היו בו תתפו
 נערך עצמו, בן*דק יוסף ופרופסור

 של תיקשורת ״ועידת הכותרת תחת
 ב״נושאים עסק החמישי,״ העולם

 התיקשו- בעולם וערכים חברתיים
רת.״

 היו בכנס המרצים־האורחים בין
 ראש-מנד שהיה מי צ׳ו־קי, נגויין
 וסגן־נ־ הדרומית ויאט־נאם שלת
הא על-ידי והודח המדינה, שיא

 השחיתות בגלל עצמם מריקאים
ה הגנרל מישטרו; תחת שפשתה

ש סינגלאוב ג׳ון בדימום אמריקאי
 האמריקאי מהצבא לפרוש נאלץ
 הנשיא של לתביעתו שהתנגד בגלל

 את לקצץ קרטר, ג׳ימי לשעבר,
 בדרום האמריקאיים הכוחות מצבת

מו אלטמיראנו, אנריקה קוריאה!
 באל- בבחירות הימין של עמד

 אמריקאי, בושיי, לין סלוואדור!
ביט למען המועצה של סגן־נשיא

 אירגון שהוא בין־אמריקאי, חון
 האמריקאי! סי־איי־אי של מוסווה

 דודבורגשגרייב, ארנו העיתונאי
 ק- הסי־איי־אי; עם בקשריו הידוע
ה מהכת איש-צבא אמברגו, רלום

 ביא- פרנצ׳סקו !בארגנטינה שלטת
 השלטת החונטה של דובר נקי,

 מ- — אסקורה חואן בגואטמלה!
 ארגנ־ עיתונים בעלי של מישפחה

 שם! במישטר התומכים סיניים
מ יועץ מדראנו, אלפרדו ג׳רארדו

 בהונדו- הביטחון כוחות של יוחד
רם.

 רב כסף
ומאמץ

 חברי הם המשתתפים מן כים ר•
 כי שידוע ומכונים. אירגונים *

 הבית שרותי על־ידי ממומנים הם
 שם. הנשק ותעשיית האמריקאיים

 בן־דק מוכן לא כך משום אולי
 הכנסים על הדיבור את להרחיב
האיחוד. כנסיית של השונים

הש על בן-ישי רון נשאל כאשר
 ל- אמר הוא אלה, בכנסים תתפותו
כ היא ״התעניינותי הזה: העולם
 מהמיקצוע, אנשי פוגש אני פולה.
 בנושא ולשמוע לדבר מעוניין ואני

 אתיקה — מאוד אותי שמעניין
 אותי להגביל ניסו לא עיתונאית.

לי. להטיף ניסו ולא בעמדות
ש הדיון מכובדים. הם ״הכנסים

 במיזרח לטרור יוחד השתתפתי בו
 מיל- כיסוי על בו ודיברנו התיכון,

ה בכלי־התיקשורת. לבנון חמת
 מכיוון יודע, איני ז שוב אסע אם

 ריש־ אישיות בגדר אני שעכשיו
מית.״

ה על בן־ישי רון נשאל כאשר
 של השמרניות הפוליטיות מגמות
 העו- את לדוגמה מביא הוא הכנס.

 הצרפתי, ד׳אכספחס של רד־לשעבר
 גם שהשתתף רוויי, ז׳אדפרנסואה

 חש- ואני פתיר ״דן :ומוסיו* הוא,
קונסרבטיב לנו לקרוא תתפתנו.

יודע.״ לא אני ז יים
 כנסית שעורכת שהכנסים ברור
ל חשובים מון הכומר של האיחוד
 מאוד. רב בכסף עולים הם מישהו.
 מכל אנשים בהבאת מאמץ ומושקע

 כיצד לראות קשה העולם. רחבי
 את ביעילות הללו הכנסים משרתים
המ האיחוד כנסיח של מטרותיה

 אם משרתים. הם מי את שיחית.
 שר קשורים שבו הקשר מהו ז כד

 צה״ל, גלי מפקד הישראלי, המדע
י ועיתונאים פרופסורים
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שהוח הסחורה את בחזרה וקיבל
הסתיימה. הפרשה רמה.

 נאלצת היא גם לפעמים אך
 ריקות. בידיים החייב מבית לצאת

 כשיצאנו השבוע, קרה כזה מיקרה
פר שלא אשד, של לביתה עימה

למכו שקל אלפים 10 של חוב עה
 חיפה, של מהקריות באחת לת,

בדי למרגלית. פנה ובעל־המכולת
 מסביב ילדים שלושה ישבו רה

מר שחור־לבן. טלוויזיה למכשיר
 בעל אחר חפץ מצאה לא גלית
 ושלושת ויתרה אך לעיקול, ערך

 היא בתודה. עליה הביטו הקטנים
 שהציבה לפני לא הבית, את עזבה

 לא א׳ יום עד ״אם :אולטימטום
 למישפחה יישלח החוב, ישולם

 אדיב.״ פחות אחר, גובה־חובות
 עד ישולם שהחוב הבטיחה האם
אז.

חוקי
 מישרד שאם טוענת, רגלית ך{
י  מדרך סוטה חובות לגביית ״

מא הוא החוק במיסגרת המקובלת
 הדין, עורכי של אמונם את בד

 המישרדים תיקים. לו המספקים
ב מעוגנים אינם חובות לגביית

עליהם. איסור חל לא גם אך חוק,
גוף להקים שיש טוענת מרגלית

חצור יוזמת
באלימות.,.״ צורך ״אין

ש עורכי־הדין, ללישכת בדומה
מע על להתלונן יהיה ניתן לפניו
 לגביית מישרדים בעלי של שיהם

 יש לחוק. בניגוד הפועלים חובות,
מח על ציבורי פיקוח להטיל גם

פי חל לא שעליהם העיקול, סני
קוח.

באלי חובות לגבות צורך ״אין
להש די מרגלית. טוענת מות,״
 כדי פסיכולוגיים באמצעים תמש

 סישרד־ על תוצאה. אותה להשיג
 מתן במיבצע לפתוח הסישפטים

 לפי כאלה, למישרדים רשיונות
 מי בחוק. המעוגנים קריטריונים

 את ימצא בתקנות, יעמוד שלא
מב למנוע גם צריך בחוץ. עצמו

 ב־ חובות לגבות פלילי עבר עלי
לפועל.״ הוצאה מיסגרת

 חוששים אינם וציוותה מרגלית
ה של הזרוע אנשי מצד מתחרות

 במיקרים העוסקים התחתון, עולם
 כל ״במשך חובות. בגביית רבים

המש את מנהלת אני שבהן השנים
 שניסה גבר אף ראיתי לא שלי, רד

 אפשר בכלל אם — עלי יד להרים
גבר.״ כזה ליצור לקרוא

זוהר מרסל
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ה קבעה התביעה גירסת לגבי

 לקבוע, מבקשת ״התביעה שופטת:
 כאשר לנאשם נגרמו החבלות כי

 להסתיר ניסה עת כנראה .נחבט
 ראיות הביאו אמנם׳ במעלית. זהב

 הובאו לא אולם זהב. שם נמצא כי
 אז לנאשם גגדמה כאילו ראיות
 אפשרות לי ואין כלשהי, חבלה

 כאילו השערה, סמך על לקבוע
 הזהב. הסתרת במהלך גפצע הוא

 באותו הבול היה שהנאשם מאחר
 אלה חבלות כי להניח עלי ערב,

 של בחדרו היה כאשר לו נגרמו
 הנאשם שנעצר אחרי חן. הקצין

 נאמנות, מכות כנראה ספג (טאנום)
 שנעשה ברישום ביטד מצאו אשר

דונולו.״ בית־החולים רופא על־ידי
 לקבל שלא להחלטה ועד מכאן

ב שנגבתה במישטרד״ עדותו את
 קטן. המרחק היה כאלה, תנאים

 שהנאשם לאחר גגבתה ״ההודעה
 חיפוש ועבר ועלבונות. מכות ספג

 אני פוגעת. בצורה שנעשה גופני
 ושימוש בנאשם פגיעה בכך רואה

 ההודאה הופכים אשר באמצעים,
לבלתי-קבילה.״ שנגבתה
 סניגורו, באמצעות העביר מאנוס

!תו את שטיינמן, יוסף עורך־הדיו
 לפרקליטות מישפט-הזוטא צאת
המרכז. מחוז
 של טחנות־הצדק זה בשלב גם

 כדי לפעול מחירו לא המימסד
 שנתיים במשך המעוות. את לתקן
 טאנוס שסליבה המישטרה, טענה

 וכך התגלגל ביתו. ממדרגות נפל
 במישסרה, לו הרביצו נכץ, נחבל.
ש הסכות אך אנשי־החוק, טענו
סבירות. היו קיבל
 בית־מישפט ששופטת אחרי אך

 באשמה ההודאה את פסלה השלום
 ממנו שנגבתה מפני טאנום, של

 על היה ועלבונות, מכות לחץ תחת
 בפרשה לדון מישרד־המישפטים

צדק. לעשות כדי מחדש,

של דרכו
עברי שוטר

 השופטת שהחלטת מרות
 באפריל 2 התאריך את נשאה /

 פרקליטות* ממנה התעלמה .1981
לשנה. קרוב המדינה

 בעיק- .1982 בפברואר 14ב־ רק
 של ונשנות חוזרות פניות בות

פרק בך, גבריאל כתב הסניגור,
 שופט (היום דאז המדינה ליט

ב ״עיינתי העליון): בית־המישפם
 במיכתבך האמור לאור מחדש. ערר

 מיום בית־המישפט קביעת ולאור
 הערר את לקבל החלטתי ,2.4.1981
 לדין הנידון העמדת ■על ולהורות

ו התקיפה למעשי בקשר פלילי,
במרשך.״ הפגיעה

 בך, של זה מיכתבו למיקרא
 כי ופרקליטו הקורבן בוואי סברו
 דרכו לא. אך צדק. ייעשה הפעם

 ספסל-הנאש- אל עברי שוטר של
כל־כך. קלה אינה מים

 שפרקליט מאז חודשים שיבעה
 קצין־המישטרה כי הודיע המדינה

 ■לדין, יועמד חן, שימעון המכה,
כתב־האישום. הוגש לא עדיין
ד הריץ השנה לספטמבר 6ב־  ע

ה מיכתבו את שטיימן רך־הדין
 ״הנימוס׳ המדינה: לפרקליט אחרון
 להשיב מחייב החוק, שגם ודומני

 פרקליט החלטת מאז מיכתב. על
ו חודשים, שמונה חלפו המדינה

 להעמיד מספקת תקופה זו אין כלום
לדין.״ אדם

 באה 1982 ■באוקטובר 7ב־ רק
 שוטר, סברין התשובה. סוף־סוף

 מחוז ■לפרקליט ראשון בכיר סגן
 הוגש חן ״נגד הודיע: !תל־אייב,

.״23.9.82 ביום כתב־אישום
 של תלונתו מאז עברו שנים חמש
 ושהוטחו הושפל שהוכה, האזרח

 שקצין עד ■גזעניים, בלע דיברי בו
לדין. הועמד ד,׳מתעמר המישטרה

 לבית* הפרשה כשהגיעה אך
 לא חמורה פרשה נפתחה המישפט,

 :(ראה יותר אפילו תמוהה פחות,
).43 בעמוד מיסגרת

 לדפוס, זו רשימה להורדת עד
 טרה ד,מיש תגובת את קיבלנו טרם

הזהב. היעלמות בעניין
■ זוהר מרסל

קרנבל
ברין
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 מטרף לטיול בפברואר לצאת לך מציעה טורם״ ״מדינה
:בדרום-אמריקה

 לימה. ברילוצייה. בואנוס-איירם. איגווסו. מפלי בריו. הקרנבל
 הלוך טיסה כולל הטיול ואקפולקו. מקסיקו מאציו-פיציו. קוסקו.
באתרים וסיורים ארוחות-בוקר. א׳, דרגה מלון בתי נסיעות, ושוב.

 מפתה תשלומים בעיסקת לך ניתן הטיול ★כל
 $202 של חורשיים תשלומים 24

מקרמה. כתוספת

 03-240181-2-3־4 טל. 95 יהודה בן - ת״א טורס מדינה
 04-88-724-5-6 טל. 117 הנשיא שדי - חיפה טורט מדינה
067-21284 טל. 1 אלחדיף רח׳ - טבריה טורט מדינה
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או החיים!! לכל לקסמן-סטרי

מן ס ק ל
תחרות ללא במחירים

לקסמן
אחריות שנות 3

לקסמן
בחנויות: להשיג

 24 באייר ה׳ אלקטרוניקס, שטרום מ. :תל־אכיב
267560 •  295620 ,24 בוגרשוב : אלקטרוניקס סאונד י

• 615507 ,19 העם אחד אורית, •  טרמולו, :חיפה י
 אלקטרוניקה, א.ד. !• 04־80309 ,137 הנשיא שד׳
 אורדיטון :ירושלים ■• ביאליק קרית 64 היסוד קרן

 אורטל רמת־השדון: •1 02־231464 ,8 הלל בע״מ,
 טלסטאר :רמת־נן • 470222 ,56 סוקולוב בע״מ,

 אדיר, סטריאו חולדך: 0 731463 ,36 ביאליק ר״ג,
 רוזני, אבי רעננה: • 856677 (בחצר), 70 סוקולוב

 אלקטחוטון, :אשדוד ■• 052־35219 ,11 אוסטרובסקי
 :רהוכות •1 055־35622 )160 (חנות א׳ מסחרי מרכז

 • ציינה נם •1 (בפסג׳) 185 הרצל .דרום, סטריאו
• 054־73292 ,25 ווייצמן פינקלשטיין,  פ.ר. :חדרה י

 חשמל : עפולה • 063־23370 ,21 הנשיא אלקטרוניקה,
 תל־אור נת*ץה: 0 065־91055 ,3 ברנר שושני,
 :בית־שמש 0 053־38854 ,15 הנציב שמואל בע״מ,

 כפר־סבא: !• 02־914475 ,1 מסחרי מרכז אליקטון,
 ל,רית- •1 052־25255 ,101 ויצמן מוטי, .בן־שלוש

 ראשון 0 067־49519 חדש, מרכז זגורי, :שמינה
 :עכו • 947864 ,10 ביאליק זיקרי, בן סלון :לציון

.912776 ,12 עמי בן בן־שושן,
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