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 בורג, יוסף סרס, שמעון הילל, שלמה
בל איש־איש — קול ומשה חזני מיכאל

ביקורת. לכל מעל עומדת שגולדה — שונו
 ישר, מוח להם שיש ושמגר, אלמוגי
 הוועדה, הקמת למען להילחם המשיכו

 המכריע ברגע סביבם. קורה מה הבינו ולא
 למנות ההצעה את הסירה פשוט גולדה
הצבעה. שום נערכה לא ועדה.
 היא :העולמות בשני גולדה זכתה כד

 שתחקור מישפטית ועדת־חקירה מנעה גם
 יכלה וגם הביטחון, למחדלי אחריותה את

הוועדה. בהקמת תמכה שהיא להדליף
 מעמד חסר ״צוות״ מינתה היום למחרת
 כמובן וזה — המידע״ ל״איסוף וסמכויות

בגולדה. לפגוע דעתו על יעלה לא

מישטרה
ג סרנו נווד ד

 מישטרת קצין שמינו אלה האם
 חולה־לב

 לא המפכ״ל, לתפקיד
ז ימיו את קיצרו

 מכונית־שרד לרשותו שעמדה למרות
 אהרון רב־ניצב הירבה המישטרה, של

 לא הוא אופניים. על לרכב סלע (״אדי״)
בשעות אבל בתפקיד. כמובן זאת עשה

סלע הלוויית
— למות אם

 על רכב שלו החופשה ובימי המנוחה
הגופני. הכושר לשמירת כאמצעי אופניים

 היתר. לא סלע של האופניים רכיבת
אח רופאיו במיצוות נעשתה היא שגעון.

 בבר לו שגרם בליבו ליקוי שהתגלה רי
אחת. להתקפת־לב

 לרכב סלע יצא כאשר האחרונה, בשבת
הוב הוא ברע. חש ביתו, ליד אופניו על
 אובחנה שם תל-השומר, לבית־החולים הל

קצר. זמן כעבור נפטר הוא התקפת־לב.
 של מיגויו ערב התנגדו. הידידים

 של מצב-ליבו היה כמפקח־הכללי, סלע
 כיורשו מינויו נגד השיקולים אחד סלע
 ביושרו, פיקפק לא איש קופל. פינחס של

 בעל כקצין־מישטרה וביכולתו בכשרונו
ומסירות. ידע

הוו המישטרה קציני התלכדו באשר
 קופל במקום למנות התוכנית נגד תיקים

 להבריא ינסה אשר ׳מבחוץ, אדם המתפטר
 בעיני תדמיתה את ולתקן המישטרה את

 הוותק בעל ,53זד בן סלע היד. הציבור,
 הקצונה מועמד שנה, 40 של הביטחוני
 היו הכישורים שמבחינת למרות לתפקיד,
 אבל רוזוליו. שאול ניצב את שהעדיפו

 נקבע מרוזוליו. בטישטדה ותיק היה סלע
 רוזוליו כמפכ״ל, שנים שש יכהן שסלע
המפכ״ל. למדי אחריו ויבוא כסגנו ימונה

 היו לא סלע של למינויו שהתנגדו אלה
 בשל כאלה לו היו ולא כמעט שכן יריביו.

ש אנשים אלה היו להיפך. הנוח. טבעו
 אופיו ועל סלע של התקף־הלב על ידעו*

 אמרו ללב,״ דבר כל לוקח ״הוא המיוחד.
 יהיה המפכ״ל שתפקיד חששו הם עליו.

ליבו. על מאוד כבדה מעמסה
 סלע. את לבחור הוחלט זאת למרות

ל אישית הוא אמר ההזדמנויות באחת
 לפחות למות, עלי נגזר ״אם קרוב: ידיד

המישטרה.״ כמפקד אמות
 אפילו יותר מוקדם סלע על בא המוות
כיהן בהם החודשיים עצמו. הוא משחשש

 החששות. כל את אימתו המפכ״ל בתפקיד
 כמעט העניק עצמו, את להוכיח רצה הוא
נח כשהוא נמרץ. אישי טיפול נושא לכל
 לשנות סלע אדי החליט הכלים, אל בא
הקשה. בדרך המישטרה תדמית את

בירו נערכה כאשר ניתנה לכך דוגמא
 איק־ עקורי למען ההמונית ההפגנה שלים

 הימין מאנשי פרובוקטורים ובירעם. דית
ל חשש היה במפגינים. להתגרות ניסו

רוזוליו יורש
כמפקד אז —

 סמך לא סלע גדולות. מהומות התלקחות
 פיקה אישית הוא המקומית. המישטדה על
 את וליווה מתגרים הרחיק הסדר, על

המוצלח. לסיומה עד ההפגנה
ל גם סלע העניק אישי טיפול אותו

 בפרשת המישטרה של האחרונה פעולתה
 על נטל הוא פגלין. עמיחי של מעצרו
הפרשה. פרטי כל על מקרוב פיקוח עצמו
ונפל. כרע זה טיפול כדי תוך

תנועות
 המדעו־ח

3ר3ל ■צאה
 המאבק שיטות את

 המחבלים נגד בקרבות שלמדה
 פנינה הביאה הפלסטיניים

לתל״אביב. קרינדל
 לפני לראשונה התרגזה קרינדל פנינה

להתרגז. חדלה לא מאז, שנים. עשר
ראשו כיתה במסיבת היתד, ההתחלה

מס כמקובל, ישבו, הבנות בשישית. נה
 הבנים שאחד בהכנעה חיכו לחדר, ביב

 מי לקחת יואיל מבטו, את בהן ישליך
לריקוד. מהן

 בניגוד אך כולן. כמו ישבה פנינה גם
 להיות שעליה קבע מי הבינה לא לאחרות,
ב׳. סוג אזרחית
 )25( הצעירה המדענית מקדישה כיום,
ה את להתחיל המתכוננת וייצמן, ממכון

 פנוי רגע כל (בכימיה), שלה דוקטוראט
 סוג לאזרחית הישראלית של להפיכתה

ש נשים, תריסרי מכמה אחת היא א/
 גם האשה לשיחרור התנועה את הביאו

סוף־סוף. לתל־אביב,
 יותר אף כיום, מחורבנת. אפלייה

 למשחררת חורה שנים, עשר לפני מאשר
 בישראל. האשה של מצבה התל־אביבית

 שיאיה את השיגה שחמורוב ״כשאסתר
 כתבו ״מה מתקצפת, היא באולימפיאדה,״

 במשלחת׳. האמיתי ,הגבר שהיא עליה?
נאו ישראליות השיבו שנתיים, לפני עוד
 שביעות- של עצמי בחיוך ומשכילות, רות

שיח תנועת קיימת לא שבישראל רצון,
 בעייה אין ש,אצלנו מפני האשה, דור

 חוקי עם ישראל, במדינת — וזד. כזר.
ה היעדר עם שלה, המחורבנים האישות

 האשה, של והמיניות החברתיות זכויות
בעבודה.״ האפלייה עם

בע והעיניים, השיער חומת למדענית
 איפור, של צל מכל הנקיים הפנים לת

 ז״ ״להינשא :בנושא חד־משמעיות דיעות
 ״בעד יודעת.״ לא ״עוד ״ילדים?״ ״לא.״

״כמובן.״ חופשיים?״ יחסי־מין
 רק לדבר מוכנה היא הגבר. למען

 האירגון, את מייצגת (״אינני עצמה בשם
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