
 החקי־ את העורך כביכול הבכיר, שהקצין
עצ והחקירה רב־פקד, בסך־הכל הוא רה,
מוזרה: בצורה נוהלה מה

ב לא עצמו את העמיד הבכיר הקצין
 שופט. של גם אלא בלבד, חוקר של תפקיד

עדים. בפניו להביא הצדדים משני דרש הוא
מע להצדקת כהן, המפקח של סיפורו

ל להיכנס ביקש שסעורך־הדין היה שהו,
 של כרוצחו החשוד בפנים כשישב אולם,
ביט שמטעמים החליט וכהן מזרחי, עזרא

 פנימה. להיכנס לאיש, להרשות אין חוניים
 להביא מכהן החוקר הקצין דרש לפיכך
 במילוי אותו הכשיל שלוי לגירסתו עדים

תפקידו.
ש עדים ביקש הוא זאת לעומת מלוי,

דרישה בלתי־חוקי במעצר נעצר הוא אכן

לוי פרקליט
חוקי בלתי מעצר

 פינ־ עורך־דין זאת שביטא כפי אבסורדית.
ש מה וכל כהן של הסברו .אפילו צ׳וק:

 מעצר המצב הצדיק לא נכון, אומר הוא
 נגד לא ובמיוחד — אזרח נגד בלתי־חוקי

 לייצג היה עת באותה שתפקידו עורך־דין
הקליינט.״ את

ה ניהול צורת בעקבות ? ינצח מי
ל עורכי־הדין לשכת פנתה המשונה, חקירה

 על אותו העמידה לממשלה, המשפטי יועץ
המצב. חומרת

 השבוע ראשון ביום התקבלה בינתיים
ה על המשטרה • של השלילית תשובתה

 מפקד־ כהן. המפקח את להשעות דרישה
 תום עד לחכות מעורכי־הדין ביקש הנפה

 תימשך שהחקירה זמן כל כי פסק החקירה,
בתפקידו. כהן יישאר

 עורכי־הדין הכריזו זו הודעה בעקבות
הוועד. של אסיפת־חירום על

לשביתה. מתגלגל העניין התחזית:
ה הקצין יצליח התחזית, תתממש אם
 את לגרור גדול, כגנרל המתנהג זוטר,

ש וכוח, יוקרה למאבק משטרת־ישראל
בו. מעוניינת היא אם רב ספק

 מפקח שנגד הראשונה הפעם זו היתר, לא
נא גילוי על תלונות מושמעות כהן יעקב
 התפקיד. וקריאת החובה לצו מעבר מנות
הקנ נאמנותו תמיד מתבטאת הפעם, וכמו
 מאשר יותר ובסמכות בכוח בשימוש אית

ובמתינות. במוח
ב סיבו שבתוכו בבוץ די היה לא כאילו

 המפקח המשיך המשטרה, את שעבר שבוע
 למלחמה יצא השבוע, גם בתעלוליו האמיץ

 הוציא הוא העיתונאות. — נוסף במיקצוע
 לפעול עיתונות לצלמי אסור לפיה הוראה,

 חוליית־כיסוי ניסתה כאשר בבית־המשפט.
 עקרון של בטענה להתגונן הזה העולם של

אי כהן שהמפקח התברר המשפט, .פומביות
כאלו. מזוטות מתרשם נו

מר: בחיוך מכר עורך־דיו זאת על הגיב
ה על גם התלבש שלנו המפקח ״עכשיו
ית שלא רק ״נקווה אמר. מה?״ עיתונאים,

השופ את גם לזרוק הבא בשבוע לו חשק
מממלכתו.״ טים
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!כמובן של מצויץ מוצר

וגא! מחול
 לוי, שמעץ הרקדן־והכוריאוגרף

וב בניו־יורק אולפני־מחול בוגר
ספו חודשים תוך לך יקנה לונדון,

כושר־תנועה־ומיקצב. רים

 וקורסי־ערב קורסי־בוקר
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