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במדינה
מישטרה

 הפיברוק
המפקח שר

 למישטרה מותר האם
 מיסמפים לזייו

שעימ?8 לכעגה כדי
 להילחם למישטרת־ישראל קשה
 תחבולה בכל נוקטת היא כן על בפשע,

 מטרותיה. את להשיג כדי תעלול או
 משתכללת כך הפשע, שמשתכלל ככל

 האם אבל בתחבולותיה. המישטרה
 לכת להרחיק למישטרה מותר באמת

 ברצח, נאשם של עדותו זיוף כדי עד
בפשע? להודות אחר לאדם לגרום כדי

 יורם עורך־הדין העלה זו שאלה
 ליועץ- ששלח חריף במיכתב שפטל

זמיר. יצחק לממשלה, המישפטי
 בשם עציר נרצח השנה, הפסח, בחג

בירוש בבית־המעצר למברטו, יצחק
 מבין חשודים כמה היו למישטרה לים.

 על להודות. סירבו אלה אך העצירים,
 המפקח קצין־המישטרה, החליט כן

 מתוחכמת. בדרך לפעול שמש, דניאל
ובי תיכנן הרצח את כי שחשד, מאחר

שעזר מי וכי זדה, אלי בשם עציר צע

 זדה, של סניגורו עורר בינתיים אולם
 האם השאלה: את שפטל, עורך־הדין

 מיסנד לזייף למישטרת־ישראל מותר
פשעים? לפענח כדי כים

הפגנות
ויקר שחור יום

 היום עלה כמה
 כהגא מאיר של
 אל־כחכ אדכ5

למשלכ-המכיכ?
 אחד (במלים; שקל 11,887,580

 שמונים מאות שמונה מיליון, עשר
ש שמונים מאות וחמש אלף ושיבעה

באו 29ה־ למשלם־המסים עלה קל)
 איים שבו השחור היום ,1984 גוסט
אל־פחם. באום להתפרע כהנא מאיר

בטב מדהים, אך אפור, פרט זה היה
 בהתפרעו־ גורם כך שאיש הנזקים לת

 בר־ חיים שר־המישטרה, פירט יותיו.
בכנ לשאילתה בתשובה השבוע, לב,
 באי- המישטרה הפעילה יום באותו סת:
 (ששכרם איש 545 אל״פחם אום זור

 ר מיליון 10ב־ הסתכם שעות לאותן
כלי־רכב(החזקה 54ו־ שקל) אלף 549

המזוייכת העדות על זיכרון־הדבריפ
רוקו את ובלע בעיניים מיצמץ הוא

 ועקנין, דני בשם אחר עציר היה לו
 עדות לפברק קצין־המישטרה החליט
 מודה הוא שבה זדה, מאת כתובה
 של חלקו על גם ומספר ברצח בחלקו
 זו עדות להציג התכוון הוא ועקנין.

 להודות לגרותו ובכך ועקנין לפני
זרה. נגד ולהעיד

 קציד כי נראה, עלילה!״ ״הכל
 כה תחבולה לעשות חשש המישטרה

 המחוז, מפרקליטות תמיכה בלי נועזת
 וקיבל הפרקליטות בעצת שאל כן ועל
 העדות על חתימות להוסיף שלא עצה

 שלו(ועל חתימתו מלבד המפוברקת,
 ראה זיכרון־דברים, הקצין רשם כך

גלופה).
 מפקח פיברק לכן קודם יומיים

 על המשתרעת זדה, של עדות שמש
 מגלה הוא בה מלאים, עמודים שלושה

 הנרצח, עם יחסיו את בפירטי־פרטים
 שמות כל ואת הרצח תיכנון את

לעבירה. שותפיו
 זגרוב אהרון רס״ר הזמין למחרת

 הוא במישררו. לחקירה ועקנין דני את
 ונתן המפוברקת העדות את לו הראה

קריא את שסיים ״לאחר לקוראה. לו
 את ובלע בעיניו ממצמץ החל תה׳

 ועיניו פניו על ידיו את שם הוא רוקו.
 בזיכ־ הרס״ר כתב עלילה!" ,הכל ואמר:

שערך. רון־דברים
 את סיפר לא מדוע ועקנין כשנשאל

 ״כיצד השיב: הרצח, על לו הידוע כל
עשי לא פעם אף אני לספר? יכול אני
 כזה!״ דבר להיות יכול ולא כזה רבר תי

 זדה שאלי ״אפילו הרס״ר: אותו שאל
 ועקנין: דני אמר נגדך?״ עדות מסר

 אני לזה, מתייחס לא אני שקר, ״הכל
שקה״ שזה לו אוכיח בבית־המישפט
 כתב־אישום הגישה הפרקליטות

 מתנהל ומישפטו זדה, אלי נגד רצח על
בירושלים. המחוזי בבית־המישפט

 אלף 54ו־ מיליון שעות: לאותן ודלק
 545ל״ מזון סיפקה גם והיא שקל)

שקל. 284.580 של בעלות אנשיה,

סטטיסטיקה
מחשמלים מיספרים

 החשמל תצרוכת
כלל כבוהה איגד

 טון מיליון משני יותר קצת לקחו
 פחם טון מיליון משני פחות קצת סולר,
 מזה ועשו מזוט טון אלף 12 ועוד

 קווט״ש מיליון 14 איזה בערך חשמל.
יקילווט־שעה).

 היו זו מכמות אחוזים עשרה
 מיתקניה) (להפעלת החברה לשימוש

 מיליון 12.5 בהעברה. לאיבוד הלכו או
 בשנה התחלקו. הנותרים הקווט״ש
 צרכניה אלף 350ו״ מיליון בין שעברה.

 בע"מ. לישראל החשמל חברת של
 אבל ביתיים, צרכנים כמובן, היו. רובם

 אלף 27 היו באמת הגדולים הלקוחות
 מתיצ־ (שליש התעשייתיים הצרכנים

 המשקים 8,000 בארץ). החשמל רוכת
שאיבת־המים. צרכני 4,000ו־

האלה, המיספרים אין אולי
 חברת על־ידי השבוע סמו

 לשו־ שלה הסטטיסטי בדוח
 אבל מחשמלים. כל־כך

 _שב' בעיקר מעניינים.
 להכניסל" יצטרך הישראלי

 ומכשירים אור הרבה
 'מערב/ של לתיצרוכת־החשמל

למשל.
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צורך שהבריטי שעה לשנה. קווט״ש
4644 — הבלג־ לשנה; 4185
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