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- מאת שמעון שי§ר, כתבנו המדיני -
נועד 2ש3וע שעבר שר החוץ, שמעון @ר9,
גוזשאי בשטוקהולפ, 3ירת שורדיה; ע8 אחד

האישיפ המרכזיים באש'ץ*.

את הפגישה תיאם עוה"ד יואל זינגר, שמונה
באחרונה לתסקיר היועץ המשפטי החדש של משרד

החוץ.
שר החוץ פרס יצא ביום שלישי שעבר

לשטוקהולם במסגרת ביקור שערך בכמה מדינות
סקנדינביה. זינגר, שעדיין לא נכנס לתפקידו במשרד
החוץ, הגיע במיוחד לשטוקהולם, כדי להשתתף

בפגישה בין 5רס לבין איש אש''ף.

בעבר שימש זינגר כאיש הקשר בין פרס לנביל
שעת', שמשמש כנציג אש''ף בקהיר, ומלווה את
המשא ומתן בין ישראל למשלחת הפלשתינית

(פון! כעמוד 15)

קובע השופט העליון, מאיר שמגר, על מבצעי האזנות ה0תר מש"ס
מאת מיכל גולדברג, כתבת בידיעות אחרונות"

"התופעה שנגלתה לעיגינו מצ3יעה על
עבריינות מאורגנת ומתוחכמת, שצריך להיות

כה פדי להדאיג".
כך קבע אתמול נשיא בית המשפט העליון, השופט
מאיר שמגר, שביחד עם השופטים אליעזר גולדברג
ותיאודור אור, החליט להחמיר בעונשם של שלושה
ממבצעי האזנותÎהסתר לעיתונאי מרדכי גילת,

בפרשיות השר אריה דרעי.
(ראה מופו? "24 שעות'')

בכך אימץ בית המשפט העליון את עמדת נציגי
הפרקליטות, עורכי הדין גאווה בךאור ורפי לוי, אשר
טענו בערעור על העונש שהטיל ביהמ''ש המחוזי על
הנאשמים, כי מדובר ב-כנופיה מאפיונרית שביקשה
לשבש את החקירה העיתונאית והמשטרתית*' ובי יש

להחמיר בעונשם.

השופטים קבעו, כי אכן אין להימנע מהמסקנה
שהשופט המחוזי בתקא, משה טלגם, "נהג בסלחנות
רבה מדי עם המעורבים העיקריים" וגזרו על הרוח
החיה בפרשה, אלי צוברי, עונש של שמונה חודשי
מאסר בפועל. זאת במקום שלושה חודשי עבודות

שירות שנגזרו עליו קורם לכן.
על אחיו, יהודה צוברי, גזרו השופטים ארבעה
חודשי מאסר בפועל - במקום חודשיים וחצי עבודות
שירות - והטילו עונש דומה על החוקר הפרטי, יעקב

אשל.
בפסקÎהדין מותחים השופטים העליונים ביקורת
קשה על כל ששת הנאשמים שהורשעו בפרשה, ובץ
היתר הם כותבים: "נפרשה בפנינו תמונה של קשר
מסועף להאזין לשיחותיהם של אחרים בצורה המהווה
פריצה פלילית זדונית לרשותו של אחר, כדי
להתחקות אחר מעשיו. המעשים אחריהם התחקו הם
חקירות פליליות של רשויות השלטון המוסמכות''.
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מאת מיכאל רוזוליו,
כתב "ידיעות אחרונות"

המשטרה חושדת, כי 8ו3יר א., צעיר
תלÎאבי3י גן 23, ש3עדר זה ש3וע ימים,

יצא לטייל לפטרה שגירה.
הצעיר אמר להוריו, שהוא יוצא לטיולÎניווט

באיזור הר הנגב הגבוה, על גבול מצרים.
, ביום ראשון, לאחר שלא נוצר עימו כל
ו קשר, הודיע אביו במשטרת מרחב ירקון על
Îהיעדרו. בינתיים נתגלו בחדרו של אופיר ממצ }.
Îאיס, המחזקים את החששות, כי הוא יצא למע <

שה לפטרה. (ראה עמי 12)




