
הזה העולם מערכת לחבר הופך ״אתה
 הראשונה,״ בפעם נאסר שאתה ברגע רק

 הראשי בעורך החל אצלנו. לומר נוהגים
 במערכת איש אין הכתבים, באחרון וכלה
 מילוי בעת אחת פעם לפחות נאסר שלא

ושלוש. פעמיים שנאסרו ויש תפקידו,
ש צעיר, כתב זו לחבורה נוסף השבוע

 היה כהן בני לאחרונה. לעבודתנו הצטרף
שלנו, חוליית־הכיסוי חברי משלושת אחד

 הגדולה ההפגנה על לדיווח אחראית שהיתר,
 שבוע לפני בירושלים, הדתית הכפייה נגד
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 עמד הקווים, את פעמים כמה עבר הוא

 אונגרין, בתי ליד פז, של תחנת־הדלק מול
 נטפלים שוטרים וכמה קצין ראה כאשר
 ״׳סתלק המדרכה. על בשקט שעמד לאדם

האזרח ענה כאשר הקצין. ציווה מכאן!״
 צעק במקום, לעמוד וזכותו ירושלמי, שהוא

 אתה! אפס, אתה קובע! אני ״כאן הקצין:
אפסים!״ כולכם

★ ★ ★
 מאורעות, לכסות הוא כתב של תפקידו

אלא אינו כתב גם אולם בהם. להשתתף לא

הניידת לתוך נדחף פהן כתב

 הקצין אל בנימוס פנה כן ועל ודם, בשר
התבטאותו. צורת על ומחה

 כאשר הקצין. צעק אתה!״ גם ״׳סתלק
 לזוז, וסירב בתפקיד, כעתוןאי הכתב הזדהה

שלו לניידת. להעלותו בגסות הקצין ציווה
ל העלוהו במגעיהם, דחפוהו שוטרים שה

מכונית.
 האחראי. הקצין את לראות ביקש הכתב

 אותו ״העבירו שפקד: מפקד־המחוז, הגיע
ה לאחד ניגש אזרחי בלבוש גבר לנפה!״

 השוטר׳ באוזן. משהו לו לחש שוטרים,
ל הכתב על ציווה פקודה, שקיבל כאדם
ה הרים סירב, הוא כאשר לג׳יפ. היכנס
 ״אני צעק: אלתו, את 14784 מס׳ שוטר
ה את לך שאשבור או תעלה לך! אראה

 ״אני מחאה. תוך לג׳ים עלה הכתב ראש!״
השוטר. סיכם עליכם!״ מחרבן

★ ★ ★
 לקצין־החקירות, הכתב את הכניסו בנפה

 את הכתב כשהציג השוטר. מן עדות שגבה
 בזילזול: הקצין העיר שלו, תעודת־העתונאי

כלום!״ שווה לא ״זה
 זכה לא נעצר, מה על לדעת ביקש הכתב

 צילצל דקות כמה כעבור אולם לתשובה.
 הפליט: הקשיב, הלה הקצין. אצל הטלפון

 חמש במשך מוסר לכתב הטיף כן!״, ״כן!
ללכת. חופשי שהוא לו ואמר דקות,
 הזה העולם של צעיר כתב עוד זכה כך

שלו. לתעודת־ההצטרפות
★ ★ ★

 אם השוטרים, אל בטענות לבוא קשה
 שני בין תפקידם, יום. באותו עצבניים היו

ואחראי. קשה היה לקרב, הששים מחנות
 מתגלה הזאת הטיפוסית בתקרית אולם

 הזילזול משטרת־ישראל: של נושנה מחלה
 לומד אינו השוטר העתונות. בחופש המוחלט

 ציבורית רשות של נציג בעתונאי לראות
 לקהל מעשיו על לדיווח האחראית אחרת,
ומלשין. אוייב אלא הרחב,
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