
 והן החוק מבחינת הן לגיטימית היא כזו
ציבורית. מבחינה
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 מתפרצים שוטרים כאשר שונה מצב ך*

 בולטת פגיעה תוך פרטית, לדירה ! (
 חשיש מעשני לתפוס כדי הפרט, בחופש

 החשודים או העוסקים כאלה ולא בלבד
 עניינה מה להבין קשה והברחה. במיסחר

 העומד מבוגר, אדם לתפוס המשטרה של
 כפייה, ללא חשיש המעשן עצמו, ברשות
 כזה ובמקרה שלו. בדירתו הפרטי, מרצונו

גרי של הנימוק אפילו במיבחן עומד אינו
לחברה. נזק מת

 את המנחה הגיון של מידה אותה לפי
 וזכאים רשאים יהיו הם ישראל, שוטרי

אנ של הפרטיות לדירותיהם גם להתפרץ
 מנת על בהומוסכסואליות, החשודים שים

 במישכב־ עסוקים שהם בשעה להפתיעם
בביתם. זכר

 החברה'הישראלית הגיעה זה בנושא אבל
 לה הנותנת וליבראליות בגרות של למידה
 מבוגרים, אנשים של חיי־המין כי להבין

 הם הפרטי, בביתם כפייה, ללא הנעשים
לא ובוודאי כשהחברה, הבלעדי עניינם

מוצאת המשטרה
כדי אדם כוח

הפרט. לתחום לפלוש —————— י■ — ■י————• ף
בבריונות? יילחם מי

אפי בהם, להתערב רשאית אינה המשטרה,
 הדבר מהתה החוקים ספר מבחינת אם לו

מיושן. חוק על עבירה
★ ★ ★ _______

ה *** ם ש  הנוכחית שבתקופה להאמין ג
 רופא של למרפאתו משטרה תתפרץ 1/

 הפלה מבצע כשהוא לתפסו כדי פרטי,
מלאכו הפלה שביצוע למרות מלאכותית,

 החוק. על עבירה הוא אף מהווה תית
 בפעולת־ כיום נוקטת המשטרה היתד, אילו
 פרטים, לבתים התפרצויות באמצעות מנע
 מתעוררת היתר, מלאכותיות, הפלות נגד

 נאלץ היה ששר־ד,משטרה ציבורית סערה
בעטיה. בכיסאו לשלם
 מהווה סוציולוגית שמבחינה למרות אבל
 להומוסכסואל־ דומה תופעה החשיש עישון

 שכל תופעה — מלאכותיות ולהפלות יות
מבחי עימד, להשלים למדה מודרנית חברה

 משטרת מתייחסת עדיין — משפטית נה
 פושעים כאל חשיש מעשני אל ישראל

מסוכנים.
 היא לנושא המשטרה של לגישתה אופיינית

 שהכנסת ״ברגע המשטרה: דובר של תגובתו
 תפסיק חוקי, הוא בחשיש שהשימוש תחליט

ה הטענה המעשנים.״ נגד לפעול המשטרה
 קיימים כי היא זו פורמלית לטענה נגדית
 והמשטרה — נשמרים שאינם רבים חוקים

 להתעלם. ומאיזה לכפות איזה הבוחרת היא
- •*>׳-״
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במדינה
ן1רם מיצפה

גוססים,
גוססים

 הזן, ערבה זכתה שבועות כשלושה לפני
 נעימה: בהפתעה רמון, מיצפה ילידת ,11

האווי התעשייה אותה אירחה שמה, בגלל
 תינוקה את היתר, בין לפניה, הציגה רית,
ערבה. המטוס — ד,תעשיה של שלה,

היתד, לאידיוטים. אותנו חושבים
 מיצ־ של ששמה הנדירות הפעמים אחת זו

 הנגב, בצפון שכוחת־האל העיירה דמון, פה
 הקטנות. לכותרות אם אף לכותרות, עלה

 האירוע כי סיכויים קיימים הקרוב בעתיד
גדו בכותרות והפעם — עצמו על יחזור

 מתכוזנים רמון מיצפה תושבי יותר: לות
 ראשון, בשלב — בארץ מהומה לעורר

 ובנקודות הכנסת ליד הפגנות באמצעות
אחרות. רגישות

 חושבים כה בין הממשלה ״במוסדות
 מפעילים שאיננו בגלל לאידיוטים אותנו

 נפעיל בסדר, אז שלנו. את להשיג כדי לחץ
 מועצת מזכיר איכר, שמואל קובע לחץ,״

 — בכנסת להפגין ״נעלה במקום. הפועלים
בנו.״ יתנגש שהמישמר ממליץ הייתי ולא

דב אותנו. לחסל מעוניין מישהו
לא — במצב בהתחשב אך חמורים. רים

,״ערכה״ מטוס ליד הזן ערכה
לחסל? מעוניין מי

 ישוב נקודת היא רמון מיצפה מופרזים.
 אף אלא — מעצמה גוססת רק לא אשר

 מבחוץ. גורמים על־ידי זה בתהליך נעזרת
 שנה, 14 במקום הגרים חלקם תושביה,

 הממשלה, הבטחות עקב לשם הגיעו ואשר
לכך. להסכים סיבה כל רואים אינם

 זאת, לעומת ההבטחות, הגשמת בתחום
 סיפורה חמורה. מבצורת העיירה סובלת
נבחרות: מכות איוב. כסיפור נשמע
 לכך הביא במקום התעסוקה חוסר <•
 4במ נשארו ריקות. עומדות דירות 400שכ־
 בעלי לשכנע כדי בלבד. משפחות 270כ־ קום

 נאלצת לברוח, לא שירותים וספקי חנויות
 בצורה אותם לסבסד המקומית המועצה

נפת נסגרה, היחידה הצרכניה בלתי־חוקית.
 היחיד הקולנוע שערורייה. לאחר שוב חה

 חצי רק מקבלים התושבים 1800 סגור.
 את צימצמו החשמל וחברת עמידר רופא.

לחצי. שירותיהם

 רוזווד התחתן אגב, מסיבה, מאותה כתוצאה
שוורץ. שימעונה הדוגמנית עם

★ ★ ★

הנוצצים, השמות אחרי רדיפתה ץ*
 כארבע לפני האהבה. את גם מצאה 1 1

 ג׳ון — חדש מפוצץ לשם נקשרה שנים
 אחד שיער, מגודל אנגלי צעיר בנקם,

 להקתו, באנגליה. ביותר הטובים י המתופפים
 שני תקופה באותה סיפקה ביסס, מרדי

האנגלי הפיזמונים מיצעד לראש להיטים
מהכותרות. ירדה ולא

 ומונה גבר, גם היה הנוצץ השם מאחורי
 מתו האחרונות השנים בארבע בו. התאהבה

 הפכה היא דיזנגוף. נערות שאר כל עבורה
לשנ נסעו הם ג׳ון. של הבלעדית לנערתו

 לפני חזרו בוטיק, שם פתחו לאנגליה, תיים
משות בדירה לגור עברו לארץ, שנה כחצי

 שעבר בשבוע נתפסו בה הדירה — פת
חשיש. כשברשותם

★ ★ ★

 עשו מה לשאול: המקום אולי כאן ך
זילבר מונה של בדירתה השוטרים 1

שטיין?

 למעשה סטו לא הם יבשה חוקית מבחינה
החוק. מהוראות

 בה הראשונה הפעם גם גם זו אין
 פרטיות לדירות תל־אביב שוטרי מתפרצים

 הסמים פקודת על עבריינים לגלות במטרה
 נתפסו כאלו פריצות בכמה המסוכנים.

 בעולם הידועות מהדמויות אחדות בזמנו
 אחיו קראום, צדוק כמו הישראלי, הבוהימה

והדוגמנית קראום שמואליק הזמר של

תפרוץ מחר
̂י■———יי י

 לדירותיהם המשטרה
 הומוסקסואלים של

הפלות? המבצעים ורופאים

 השחקנית או בחברתו, שהיתר, האמריקאית
נאמן. ברכה

 כוונתה היתד, לא מקרים אותם בכל אולם
 אלא חשיש, מעשני לגלות המשטרה של

ממרה להברחה. שנועד חשיש מחזיקי לתפוס

 פותחת היא נסבלת. בלתי תופעה זוהי
 חברה בתוך הלשנות של הדדי למסע פתח

 לפגוע הרוצה למישהו, כשדי מסויימת,
 מעשן ההוא כי במשטרה להלשין באחר,
בביתו. חשיש

 המתאוננת משטרת־ישראל, שדווקא מפליא
 שאין בכוח־אדם, מחסור על והערב השכם

 משימות על להתגבר כדי שוטרים מספיק לה
 בבריונות להילחם או שוטפות ביטחוניות

 תמיד מוצאת משטרה אותה דווקא — אלימה
 על פשיטות לערוך כדי שוטרים מספיק
 חשיש מעשני לתפוס במטרה פרטיוון דירות
 אזרח אף מטרידים ואינם מסוכנים שאינם

ממנוחתו. אחד
דרשני. האומרת חולנית תופעה זוהי
 פוריטא- בהתנהגות מדובר שכאשר אלא

 משטרת־ישראל נמצאת — צבועה נית
 כאשר הישראלית. החברה :טובה בחברה

 אותה שיחרר שאביה לאחר מונה, חזרה
 עבודתה, למקום ל״י, אלף של בערבות

 ניהלה שם טיפאני, התל־אביבי הדיסקוטק
 נעימה. לא להפתעה זכתה — הבוטיק את

 גירשו בכלל אלא פיטמה, רק לא מעבידיה
 בלשון לחזור עליה אסרו מהמקום, אותה

חד־משמעית.
או מצידם. מאוד מוזרה תגובה זו היתד׳

נפרד. לסיפור רקע כבר זהו לם

 בעוד דופקת. עצמה הממשלה
 חוסר הוא החמור למצב העיקרית שהסיבה
 ההשקעות מרכז מונע פרנסה, מקורות

 למיצפה לעבור בכך, הרוצים ממפעלים
בחולון. הר-גל המתכת מפעל דוגמה: דמון.

 עצמו, הפיתוח משרד נוספת: דוגמה
 אמריקאית לחברה לעזור בשעתו שהתחייב

 מקיים אינו פוספטים, מפעל במקום להקים
 שתיכנן צה״ל, נוספת: דוגמה הבטחתו. את

 לעיר שלו בתי־הספר כל את להעביר
 תעסוקה מקורות ליצור הסמוכה, הבה״דים

לקצינים. הספר בית את רק העביר רבים,
 פיתוח תקציב לאשר סירבה רדטמי #1

 מאחר לעיירה, ל״י מליון רבע בסך מתורם
 לפיתוח, המיועד מקום בה רואה שאינה
 הכנסה ממם שיחדור הבטיח ספיר. פנחס

 קויימה. לא וההבטחה — עירוניים ומיסים
 דירות 140 לשפץ מסרב השיכון משרד
 בין שהן מאחר לשיפוץ. הזקוקות ריקות

 ב* כספים ישקיע למה מנוצלות, לא כה
שיפוץ?

 תושבים ארבעה רק נהנים העיירה בכל #
סעד. מתמיכת

התוש החלטת עתה נחושה זאת כל את
 ההפגנות, תועלנה לא אם לשנות. בים
נוספות. תוכניות באמתחתם יש


