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)37 מעמוד (המשך
 אנשי־ אך התמונות, את תבדוק שוטרת

 ולקחו לבקשה התייחסו לא המישטרה
האלבום. את עימם

לר מושיץ פנה אותו הקורות עקב
 וייג־ בלה נגד בתלונה שונות, שויות
 מעצר״שווא על התלונן הוא שטוק.
בפ הזכיר הוא לרעה. סמכות וניצול
 תיק היה הלקוחות מתיקי אחד כי נייתו

 ויינ־ של בעלה־לשעבר זגהר, אורי של
 הופיע כיצד סיפר בתלונתו שטוק.

 של פיקודה תחת שעבד אלחייני, פקד
 בעין־ הדסה בבית־החולים ויינשטוק,

בנו זגהר, ד׳ר אל בגסות והתנהג כרם
 כי דרש חולים, ובנוכחות אחיות כחות

 שעליו בטענה מייד, עבודתו את יפסיק
 לא מושיץ לדברי בו־במקום. להיחקר

 לאותה מניע או הסבר כל אלחייני נתן
 ענייניו את לחקור והתעקש חקירה,

 לגירושיו הקשורים זגהר, של הפרטיים
ויינשטוק. מבלה
 מושיץ הפנה מיכתב־התלונה את
 בירושלים, השלום בית־מישפט לנשיא

 ליועץ ולשר־המישטרה, לשר־הפנים
 חברי־כנ• לכמה לממשלה, המישפטי

 אגף־הח־ ולראש הכללי למפקח סת,
ישראל. במישטרת קירות

 ושוויקי ומושיץ עזרו, לא התלונות
 מישרד־חקי־ לניהול רשיון קיבלו לא

רות.
 הפסיק המשותף מישרד־החקירות

!פרדו. השותפים ושני לפעול,

 רשימה ^
ארוכה 0

כתב־אישום הוגש אלה ימים ^
 מושיץ גבריאל שוויקי, חביב נגד

 בהאזנת- מואשם שוויקי זגהר. ואורי
 שרו־ במישרד שביצע כדין, שלא סתר

 מכשיר־האז־ התקין כאשר תי־מחקר,
לשי וצותת התריס, בארגז לטלפון נה

 מירי וידידתו שותפתו שקיימה חות
 אחד אף הסכמת ללא ואחרים, פולנסקי

 מופיעה פולנסקי השיחות. מבעלי
במתלוננת.
 מושיץ מואשמים נוסף בסעיף

 פרטי, מישרד־חקירות בקיום ושוויקי
 מאת לכך רשיון בידם שהיה מבלי

 החוקרים חוק על־פי המוסמכת הוועדה
ושירותי־השמירה. הפרטיים
 שוויקי למושיץ, מתייחס אחר סעיף

 פרטית, חקירה אצלם שהזמין וזגהר,
! באותה היה עימה דפנה, לאשתו שנגעה

^ בהליכי־גירושין. עת
 כתוב כך חקירה, אותה במיסגרת

 האז־ השלושה ביצעו בכתב־האישום,
 שהקליט מכשיר באמצעות נות־סתר

דפנה. של הטלפוניות שיחותיה את
 בין ארוכה. עדי־התביעה רשימת

 ושני ויינשטוק בלה סגן־ניצב העדים:
 תחת הארצי במטה המשרתים קצינים

 מאיר ורב־פקד אלחייני פקד פיקודה,
 מירי של שמה מופיע כן גילבוע.
0 יחד שעבדו פקידות, ושתי פולנסקי

בשירותי־מחקר. שוויקי עם

ת ^ ב  תי
פנדורה

הג־ על נודע ולמושיץ שוויקי
 ► כך על משקראו כתב־האישום שת /

 לידיהם הגיע כתב־האישום בעיתון.
אחדים. ימים כעבור

 כתב־האישום כי טוענים שניהם
 ממילחמה חלק הם לדין והעמדתם

 אנשים נגדם מנהלים שאותה פרטית,
 שירותם בימי עימם קשורים שהיו

 השבוע, אמר שוויקי חביב במישטרה.
 מאוד ״קשה לו: הקורה מכל התעייף כי

 החזקה המערכת נגד ולצאת להילחם
 ישראל. מישטרת הנקראת והמורכבת,

 מואשם אני בו המישפט יתברר כאשר
 תיבת־פגדורה תיפתח מושיץ, עם יחד

במבו יבואו מאנשי־המישטרה ורבים
כה!"

 יש אם לקבוע יוכל השופט רק
 על ומושיץ שוויקי של אלה לטענות

 קציני־המיש־ שצודקים או לסמוך, מה
והנמרצת. הממושכת בפעולתם טרה
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