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ת חב׳ המפיצים: י ר ו בע״נז נ

 רבה ביעילות מצטיינת תל־אביב משטרת
 למכוניות, דו״חות רישום בלבד: אחד בשטח

אסורים. במקומות החונות
 למלא תוכל לא הקרוב שבזמן חושש אני
 כי הרגילה, בחריצותה זה תפקיד אפילו

 בכל לעצור חדש: עיסוק לה מצאה היא
הזה. העולם ,וצלמי כתבי את הזדמנות

 סופר יונה את שצילמו מפני זה היה פעם
 נכנסנו כאשר זה היה אחרת פעם הרחוב. מן
ה לקונסוליה — ואני המערכת צלם —

קנדית.
 בעוצרה שוב, זאת עשתה שעבר בשבוע

 מסתתר מה לדעת שרצו שלנו, וצלם כתב
 בית־ פקידת של המיסתורי אישפוזה מאחורי
כהן. אסתר המחוזי המשפט

★ ★ ★
נט כי במשטרה, להתלונן יכולה בחורה

 למשטרה, דיזנגוף. רחוב בלב אליה פלים
 פנויים בלשים מספיק אין הצער, למרבה

בתלונה. לטפל
ל אין תקיפה. על להתלונן יכול אזרח

ש חוקרים מספיק הצער, למרבה משטרה,
בו. יטפלו

בכתי שוטריו־,ם את המעסיקים הקצינים,
 הזה, העולם אנשי ובמעצר רפורטים בת

 האלה לתלונות להשיב פקודיהם על מצווים
ב החשוב המישפט משוכפל. טופס גבי על

ציבורי״. עניין ״מחוסר הוא: זה בטופס יותר
 הקטנה ההודעה מגיעה אך כאשר אבל
 מאנשי לאחד הנוגעת המחוז, למטה ביותר
ציבו עניין פתאום יש אז כי — הזה העולם

 מתגייסת שהמשטרה כך, כדי עד בוער. רי
 עצמה את לראות ומתחילה לפעולה, כולה

בפרשה. צד
 או תלונה, ברשימת מסתפקת אינה היא

 בספרי חיפוש עורכת היא עדות. בגביית
 שולחת היא שלנו, המפיץ של החשבונות

 לחשוף כדי לירושלים, מחוננים בלשים
 רשם של בתיקים הזה העולם סודות את

 החברה, מנהלי הם מי רשום שם החברות.
 היא ואז השונות. לפעולותיה האחראים מי

 כאשר גם — האלה המנהלים את מזמינה
 — המערכת עבודת עם קשר שום להם אין

אותם. גם ועוצרת
 הקצינים קומץ של ביותר העמוק הצער

 פעם לעצור יכולים שאינם רק הוא האלה
 חסינותו בשל אבנרי, אורי את גם בשבוע

כחבר־הכנסת.

★ ★ ★

 בבית- שבוע, לפני קרר. האחרון המיקוד.
ה וצלם כתב בבת־ים. לחולי־נפש החולים

 להם שנודע לאחר לשם, נסעו הזה עולם
 זה, בבית־חולים שאושפזה כהן, אסתר כי

לחופשי. יום באותו לצאת עומדת
 בית־ לשטח מחוץ אסתר את פגשו הם

 מכן לאחר וצילמוה. עמה שוחחו החולים,
 בית־ למשרד להיכנס עליה כי הודיעה,
תעודת־השיחרור. לקבלת החולים,

 שערי- נעול. אינו בבת־ים בית־החולים
 עליהם ואין לרווחה, פתוחים שלו הברזל

 אין הפרעה. בלי ונכנסים יוצאים שמירה.
 שקד שמואל הכתב כניסה. האוסר שלט גם

 באין לחצר, הם גם נכנסו זהבי נתן והצלם
מפריע.

 למי שהתברר ואחרי שם, שהיו אחרי רק
 עם שוחחו כבר הם כי לו, התברר שזה

 מחכים ועכשיו אותה, וצילמו כהן, אסתר
 רק — עמה השיחה את להמשיך כדי לה
 בית- של אחים כמה עליהם התנפלו אז

החולים.
★ ★ ★

מש בחולים בטיפול מנוסים אלה אחים
 הכתב את תפסו הם ומסוכנים. תוללים
 והיכו אותם גררו כפול. בנלסון והצלם
 השניים נשאו הקרב, נגמר כאשר אותם.

ושריטות. חבורות
 היתה התוקפים האחים של העיקרי היעד

כבשלל בה נאחזו הם זהבי. של מצלמתו

ה הוזעקה השניים, דרישת לפי מלחמה.
משטרה.

 העתונאים. תלונת את לשמוע במקום אך
 עצרו הם — המצלמה את לשחרר במקום

וב המצלמה, מן הוצא הסרט אותם. דוזקא
 פותח. המחוז של הגבוהים הקצינים השגחת

 כהן אסתר של צילומיה את בו ראו כאשר
מש כ״מוצג הסרט את להחרים החליטו —

 על השניים, נגד פלילית בתביעה פטי״,
 לפרסם יכולנו לא וכך פלילית. גבול הסגת

 .שהעסיקה האשד, תמונת את שעבר בשבוע
המדינה. מתושבי ניכר חלק

ב עובדת המשטרתית המכונה החלה שוב
מוכש חוקרים נשלחו שוב הקיטור. מלוא

 נתבקשו ושוב בירושלים, החברות לרשם רים
 הקצין לחקירה. לבוא לשבועון האחראים

 יתייצב אבנרי אורי כי טלפונית, דרש אפילו
 לכנסת, אותו הפנינו לפניו. ומייד תיכף

שעד- אותה ישב שם
★ ★ ★

 לבית־החולים, חזר שקד שמואל הכתב
ראש טרמר, לודביק ד״ר עם רשמית לשיחה

ירמולוכיץ ד״ר

 ירמולוביץ, זאב ד״ר ועם הבריאות, שרותי
 אותם שאל אגב דרך המחוזי. הפסיכיאטור

תשובתם: האחים. שני התנהגות על גם
 בית־החו־ לשסח להיכנס מותר ״למעשה

השוע לבית־החולים, בא זר כשמישהו לים.
 הוא מה לשם אותו לשאול צריכים רים
 שעבודתם הרי שואלים, לא הם אם בא.

 לפנות בשלטים לסמן צורך לנו אין לקוייה.
 לצלם. אסור או להיכנס, אסור או לשוער,

 סודות לגלות עלולים הם שלטים נתקין אם
רפואיים.
 היה לשוערים אם יודעים לא ״אנחנו

 מנהל בכוח. השימוש זה במיקוד. מותר
 יוציאו שלא לדאוג צריך היה בית־החולים

 צילום כי בית־החולים, שטח מתוך תמונות
 בית- כרכוש כמוהו ביודד־,חולים שטח בתוך

רפואיים.״ סודות לגלות יכול והוא החולים,

★ ★ ★
 הוא זהבי, נתן בחוליה, השני האיש

 בחנות אשכול מרים את שצילם צלם אותו
שבו שלושה לפני דיזנגוף, ברחוב צעצועים

 שאסור שומרי־ראשה שני החליטו אז עות.
הצלם. את והיכו לצלמה,
 השבוע השניים. נגד תלונה הגיש זהבי

 לתלונה. תל־אביב משטרת תשובת את קיבל
 ״מחוסר בה, יטפלו שלא לו הודיעו הם

ציבורי״. עניין
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