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במדינה
משטרה

 מלחמה
7 פרטית

 סטייקיות, מסעדות, — קטנים עסקים בעלי
 ל מזמן, כבר התרגלו — וכדומה מיזנונים

 קבלת כי לעובדו. תל־אביב, באיזור פחות
וה המשטרה מידי זקוקים, הם לו הרשיון
 אלו מלבד נוספים, בדברים תלוייה עירייה,

השטח. פני שעל
מאור פשע בסידרר, בהארץ, כסלו רן גילויי

ההת על רגעית אור קרן שפכו בישראל, גן
הח השבוע, זח. בתחום המרתקות רחשויות

 מלחמה להשיב עסקים בעלי שני ליטו
שערה.

הש שנתיים לפני סניטריות. בעיות
 עולים זומור, ואדגר ו׳ליאם האחים קיעו

 מם- כהקמת ל״י אלף 700 מצרפת, חדשים
ה תל־אביב. בצפון וזוביו, בשם עדת־פאר,

ל קצר זמן תוך זכתה ההדורה מסעדה
 הסועדים כשבין מישקל, בעלת קליינטורה

 חיל־ מפקד וייצמן, עזר את לראות ניתן
אח בכירים צה׳׳ל קציני הוד, מוטי האזזיר

אח״מ-ם. וסתם דיפלומטים רים,
 רשיון ללא המסעדה פעלה זאת, למרות

סי מספר השלימה שלא מאחר מהעירייה,
הסכי מצידה, המשטרה, סניטריים. דורים

ה את להעניק המסעדה, בעלי לדברי מה,
רשיון.
ה עם הבעיות היוצרות. התחלפו מאז,
 מסרבת זאת, לעומת אך — נפתרו עירייה

הרש את לזומוריים להעניק המשטרה עתה
 בבקשת ייג״ץ האחים שני פנו השבוע, יון•

ה מרחב משטרת מפקד נגד צו־על־תנאי
 מסכים הוא אין מדוע וינמק שיבוא ירקון,

הרשיון. את לתת
 צעד שהוא עצמי, מהבג״ץ אולי יותר אך

הנכנ העסקים בעלי בין כמעט חסר־תקדים
 של בכל,שתם שנגול הסיפור מעניין עים,

 אליהו הדין עורי על־ידי שהוגשה האחים,
קידר.

 שעברה בשנה באוקטובר ״מאפיה״.
 בהתפרעויות כחשודים זימור האחים נעצרו

 על ובאיומים בתל־אביב טיפאני׳ס במועדון
 על ערר הגיש ויליאם, האחים, אחד בעליו.
 ציווה אכן דבורין חיים והשופט מעצרו,

ביקו בהחלטתו מותח שהוא תוך לשחררו,
 ויליאם את שעצרה המשטרה, על קשה רת

אותו. הניחשידה לכאורה, אף ראייה, כל ללא
המתו האחים, של לגירסתם להאמין אם
 להשתחרר קשה שלהם, הבג״ץ בבקשת ארת

ה את הפך במשסרה, מישהו, כי מהרושם
 נחקרו הם לדבריהם, למלחמת־קודש. נושא

 בדודו, פקד על־ידי נעצרו, כאשר בגסות,
ב היתר, כין אותם, וכינה אותם שקילל
 כי לציין שכחו לא השניים מאפיה. תואר

ל צאח־דופן • היתה לא זו מעין התנהגות
 הוגשו כבר בעיר וכי הנידון, הפקד גבי

מס נגדו הוסקו ואף תלונות, מספר נגדו
משמעתיות. קנות

 שיהרורו על פקד דבורין שהשופט לאחר
 ברודו, דמשיך הבוקר, בשעות ויליאם, של

 במעצר ייליאם את והחזיק האחים, לדברי
 השמעת תוך המאוחרות, הערב שעות עד

 מחמיאות לא והערות נגדו, וגידופים איומים
דבורין. השופט על במיוחד
ההתנגשות לאחר מייד פלילי. עבר

ה יחם השתנה למשטרה, הזומורים בין
 הסכמתה ביטול על הודיעה היא משטרה.

יומ ביקורים בפרשת פתחה הרשיון, למתן
 החרמת דו״חות, כתיבת במקום, יומיים

למש היתד, האחים, לדעת משקאות. בקבוקי
 להם הנרחבים הפירסומים בכל יד טרה

ראיון היתר, בין בולל, — הפרשה זכתה

מלבה אדי שחור פנתר
— בקבוק לתוך עכבר

 תל־ מחוז משטרת מפקד עם בנידון רדיו
אביב.

ה כי האחים נענו לפניותיהם, בתשובה
מי עליהם לקבל לאינטרפול פנתה משטרה

 תיתן לא התשובה, תתקבל שלא ועד דע,
 זומור שאדגר מאחר הרשיון, את המשטרה

פלילי. עבר מצרפת עימו הביא
 היא אך — מעניינת תשובה זו היתד,

 הסבירה לא היתר, בין הכל. הסבירה לא
ב ויליאם, השני, האח פנה כאשר מדוע,
 אחיו בלי לבדו, הרשיון. את לקבל בקשה

 הועלתה כאשר מדוע, או בשלילה. נענה —
 הרשיון את יקבל שלישי שאדם ההצעה

זר. הצעה גם נדחתה — המסעדה את וינהל
 את העליון בית־המשפט הוציא השבוע

 על לענות המשטרה את חייב המבוקש, הצו
 ניתן שבתשובתה, ייתכן העותרים. שאלת
 השאלות לכל ההסברים את לגלות יהיה
 אחת: בשאלה בעצם המסתכמות — הללו
 המשטרה בידי משמשת בדיוק מטרה לאיזו

רשיונות? להענקת הסמכות

אירגונים
בודהא

מובוטוב בבקבוק
ירו יצרן שיד בדיוק, שנה חצי לפני
מכתב מיכאניים, מוצרים של צעיר שלמי
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