
וגנ פורצים ללכוד כדי לנמל לפנות דים
 היה לא נס, בדרך אפילו, אפשריים. בים

 מישטרתית הסתערות על מראש להם נודע
ל יכולים היו תמיד הנמל, על מתוכננת

 לא ואיש הנמל, את הסורק לכוח הצטרף
ב בנמל מסתובבים הם מדוע חושד היה

 כי מראש דיווחו שהרי — הלילה שעות
תפקידם. בתוקף בו יבקרו
 תיארו לא ביותר הפרוע בחלומם גם

 של והנודעים הוותיקים בלשיה לעצמם
 את יקבע מישטרתי צוות־משימה כי אילת
 החשיכה וכי הנמל, בתוך המארב מקום

 תסייע אף אלא — לו תפריע לא רק לא
 הוכחות להשיג לו ותאפשר בפעולתו, לו

נגדם. חותכות
ה עד שברור מה המישטרה, ״מבחינת

 מפקד אביתן, מרדכי אמר הוא,״ הזה רגע
 מהנמל הגניבות ״שבפרשת אילת, מישטרת
של ותיקים, סמלי־מישטרה שני מעורבים

 באיזשהו אשר בן־עזרא. וחנניה זמיר מה
לשטן. נישמתם את מכרו מקום
 הייתי לא ביותר הגרועים בחלומותי ״גם
ויע יתפתה שאיש־מישטרה לחלום יכול
 לומר, יותר נכון או, עשה אשר את שה

כא במייוחד לו. מייחסים אשר את שעשה
 אשר ותיקים, שוטרים בשני מדובר שר

 הרבה, כה בידיהם הפקידה באילת התחנה
ה השוטרים ובשני בהם, האמון ואשר

מה הסחורה בהוצאת החשודים נוספים
רב.״ כה הוא נמל,

 מישטרת כמפקד עצמו, אביתן מרדכי
 אילו חרוץ. כישלון בתפקידו נכשל אילת,

 אוזן מטה העיר, בחיי יותר מעורה היה
ל עד־מהרה למד היה התושבים, לרחש

 שנים שלוש לפני כי מגלה נוספת בדיקה
 ב־ שהתגורר כהן, של הרווק בנו נשפט

 למרבה גנוב. רכוש החזקת על בית־אביו,
 את אליו לזמן ראש־התחנה טרח לא הפלא

 בנו את שאל לא מדוע ולברר שוטרו,
 את צורך, ולאיזה הביתה, הביא מהיכן

כגנוב. נתגלה שלאחר־מכן הרכוש
 הניאו לא שאיש קטנים ממהדלים וכך,

 כחשוד שנעצר עד כהן הידרדר מהם,
פו ראשון וכצעד גנובה, סחורה בהובלת

במישטרה. מעבודתו טר
ה אחרות כבערים באילת, לשוטרים •

 מעמד יש העירוניים, מהמרכזים מרוחקות
 יכול ותקיף נבון מפקד־מישטרה מייוחד.
 ה־ ולמחנכים למורים שוטריו את להפוך

 שוטרים — פשרה בדרכי שלום, משכינים
 להאזין כדי פתוחות תמיד שדלתותיהם

האזרחים. לתלונות
 על המצביעות התלונות, משפע נדהמתי

 אילת אזרחי מצד כללי, כיוון־התנהגות
שוטרים. מיספר כלפי

שוט על הסיפורים נשמעו ושוב שוב
ל בלא מהמכולת מיצרכים הנוטלים רים

 חריפים, משקאות בקבוקי הלוקחים שלם,
מש מזמינים למועדוני-לילה, הנכנסים או

 להוציא בלא ארוכות שעות ומבלים קאות
אחת. אגורה
 לא רבים אזרחים־מתלוננים מאותם איש

ולהתלו בתחנת־המישטרה, להתייצב טרח
ל מאד יתקשו כי ידעו הם רישמית. נן

 שחייהם חששו וכן טענותיהם, את הוכיח
בלתי־נסבלים. יהפכו התלונה הגשת לאחר
 שהושמעו התלונות כל שלא ספק אין
שניסו, כאלה היו בוודאי נכונות. הן בפני

 על מורה החץ אילת, של תחנת־המישטרה בניין זהושנפרץ החלון
 שלושה בידי נפרץ אשר בבניין, תא־המעצר חלון

 היומנאית, של חוטמה תחת ממעצרם לחמוק הצליחו השלושה שעבר. בשבוע עצורים
התא. מן מטרים שלושה במרחק הוא בתחנת־המישטרה שלה הקבוע הישיבה שמקום למרות

 מהן רבות, תלונות העיר לאזרחי כי דעת
 המישטרה אנשי כנגד מאוד, עד מרות

שתחת,פיקודו.
ל המקומית המישטרה מפקד טרח אילו

ול יושב, הוא שעליו מהאולימפוס רדת
ה ממאות אחד עם חופשית שיחה שוחח

שו היה ודאי באילת, המתגוררים דרוזים
חשובות. עובדות ולומד מע

 עבודה
צדדית

שי ל ך*  ני- השוטר כי ידעו איילת אנ
במיש־ כמכונאי ששימש מי כהן, סים

ב כחשוד מעבודתו ופוטר אילת טרת
 לנמל, מחוץ אל הגנובה הסחורה הובלת

 ה- לתקנות בניגוד פרטית, בעבודה עוסק
מישטרה.
 לפני עמדו עדיין מאסרו לפני יומיים

 שכהן אזרחים, של קטנועים חמישה ביתו
 עובדה ידע שלא היחידי בתיקונם. עסק

מת כעת אילת. מישטרת מפקד היה זו
 סוף, סוף יוכל׳ כהן כי באילת לוצצים

ייא לא הוא הפרעה. ללא אופנועים לתקן
 המישטרתית, לעבודתו מדי־פעם לצאת לץ

 סחורה בהובלת בלילות יעסוק לא ואף
קטנועים. לתיקון קודש יהיה זמנו גנובה.

ל יש צדדית, בעבודה עוסק כששוטר
 של חבריו כי מייוחדת. חמורה השלכה כך

 למי מייוחד יחס להעניק יכולים השוטר
 לקטנועים למשל, — לחבר פרנסה שמספק

בתאונות. המעורבים

אי חשבונות ליישב גם הזדמנות, באותה
 הרב מהמיספר להתעלם אין אך שיים•

 אמת, של גרעין בהן יש התלונות. של
 אווירה להוליד כדי זה בגרעין־אמת ודי

בעיר. עכורה
הגני פרשת שהתפוצצה לאחר גם •
 לשוטרי זעזוע וגרמה אילת, בנמל בות

 שב־ דומה אילת, תושבי ולכלל התחנה
דבר. השתנה לא המקומית תחנת־המישטרה

ת_____ תחו מפ
ה במגירה ח תו פ

ע ף בו ר ש עצו שלושה עקרו שעכ
 במישטרת תא־המעצר סורגי את רים *■

 במרחק שוכן תא-המעצר ונמלטו. אילת,
ה למרבה אך מהיומנאית, ספורים מטרים

בדבר. הבחינה לא היא פלא,
 בעילום־שם. במישטרה ביקור ערכתי

ב להסתובב הורשיתי סתמי תירוץ לאחר
 לשאול יטרח שאיש מבלי כרצוני׳ בניין

 מבית- הובאו שעה אותה שם. למעשי
 אירע ואז נוספים, עצירים מיספר המישפט

 צרור־ נטל השוטרים אחד — מדהים דבר
 ליד פתוחה, במגירה מונח שהיה מפתחות

 את הכנים תא-המעצר, את פתח היומנאית,
 המפתחות את וזרק חזר פנימה, העצורים

הפתוחה. המגירה תוך אל
 לטרוח שנמלטו העצורים על היה מדוע

 שעה מהקיר, הסורגים בעקירת קשה כה
שיואיל מחבריהם אחד את להזמין שיכלו

 ממושכת סידרה ארוכים חודשים משך התרחשה כאן אילת. נמל!([ונים
 כאשל הנמל. מחסני מתוך לירות, במיליוני גניבות, של ומסועפת

 חברו אילת, במישטרת ובלשים שוטרים הנמל, ששוחה■ הסתבר התעלומה, פוענחה
הלילה. בשעות שלה, כבתוך אילת בנמל עושה שהיתה היטב מאורגנת לכנופייה

/ ד ד ׳ א׳ ס
 שהיו־ שעה קושי, כל ללא להם, לפתוח
 ובאותה התא, דלת את נעדרה, מנאית

 לפתיחת במפתחות להשתמש גם הזדמנות
לתא־המעצרו הצמוד חדר־הנשק,

 של לדימוי חרדים אילת תושבי •
 לתקן הצליחו האחרונות בשנים רק עירם.

 בעיני שהצטייר כפי השלילי, הדימוי את
הארץ. מתושבי רבים

תו את היכתה השוטרים־הגנבים פרשת
 שוטרים כאילו חשו הם בהלם. העיר שבי

 גרמו במעשיהם בעירם. בגדו אלה ותיקים
 העיתונים, לכותרות העיר תעלה ששוב
שלילי. בהקשר הפעם
 הגניבות- לפרשת להתייחס בלא גם אך
 פעיל, הר־געש בבחינת הוא אילת נמל

ה ותפרוץ תשוב מתי יודע אינו שאיש
מתוכו. לבה

 חברות־תו־ עמילי־מכם, מפי האשמות
ב הנעשה על בכירים׳ ופקידי־נמל בלה
נפתרו. טרם נמל,

 מכוסה בנמל הים שקרקעית אומרים
ואלק חשמלי ציוד גרוטאות, של טונות
 לים, להשליך נאלצו שהמבריחים טרוני
 לערוך עומדת שהמישטרה גילו כאשר
פשיטות. עליהם

ל העיר תושבי רגישות משום דווקא
 מפקד היו חייבים למענם, לפחות דימויים,

 לעקוב הנמל, מנהל הדר, ואהוד המישטרה
והתנה העובדים מעשי אחר בדקדקנות

הבכירים. העובדים אחר ובמייוחד גותם,

 מהנדס־ביצוע-עבודות- הומו, כ •י*
 משכורת משתכר אילת, בנמל אחזקה 1

 את לממן כדי בה אין אך נאה, חודשית
 ב- גבוהים, בסכומים המסתכמים הפסדיו,

באילת. ידוע סיפור זהו מישחקי־הקלפים.
 על הרמן עבר שנים שלוש לפני עוד
אזר קבוצת בליוויית נסע, כאשר החוק
 הנוסעים קבוצת כל לפרס. אילתיים, חים

מ חינם, הלודוחזור בכרטיס־טיסה זכתה

 כי היה התנאי בפרס. ב״ת־קזינו בעלי
 לפחות של בסכום אחד, כל להמר, עליהם

 ידע הערמומי הפרסי לאיש. דולר אלף
 הטיסה כרטיסי במימון הפסיד אשר את כי

ש מהכספים נאה, ברווח לכיסו, יחזיר
שלו. בקזינו הישראליים התיירים ישאירו

 בקזינו הרמן דב הפסיד נסיעה באותה
 לירות, אלף לשלושים עשרים שבין סכום
 הכסף, תמורת אחר. מנוסע לווה אותו
שיק. נוסע לאותו נתן

 דב כיסוי. אין לשיק כי התברר בארץ
 שאחד עד חובו מתשלום התחמק הרמן

 אוהב עצמו שהוא באילת, מבעלי־המלון
 חוייב והרמן בורר, נתמנה בקלפים, להמר

החוב. מלוא את להחזיר
 קשור אינו עצמו הרמן כי להדגיש יש

 אילת. בנמל האחרונה הגניבות בפרשת
 זה, לאדם ניתן כיצד הוא המפליא אך

 בסדר־גודל בהפסדים פעם לא שהסתבך
 לתפקיד להגיע לירות׳ אלפי עשרות של
 הפיתוי שבו מקום אילת, בנמל בכיר כה
המשוכ מן אינם הביטחון וסידורי רב, כה

לשודיהמעטה. לנקוט אם ללים,
 מכור שאני ״נכון :אומר עצמו הרמן דב

גדו ספומי־כסף לא-פעם הפסדתי לקלפים.
 ואשתי אני בזה. לעמוד יכול אני אבל לים,

יפות. משכורות לנו ויש עובדים,
 אחרים אגשים כאותם משחק, איני ״אני
 ילדיהם של המזון על מחלה, זה שאצלם

 לנהוג יכול ואני מבוגר, אדם אני הקטנים.
 משלם שאני זמן כל רוצה שאני כפי

הפרטי. מכיסי
 נסיעה באותה בפרס גם הייתי ״נכון,

ו השתכרתי, הערבים באחד מפורסמת.
 לשלם קשה לי היה לירות, אלף 20 הפסדתי

הסכום.״ כל את שילמתי בסוף אבל אותם-
 הוא אילת נמל אם רק היא השאלה

 של מסוגו לאנשים המתאים מקום־העבודה
הרמן.
 ומנהל המקומית המישטרה מפקד אם
 אילת, לתושבי עצתנו בחיוב, ישיבו הנמל

 מדי- ותופיע תשוב עירם אם להתפלא, לא
ב ולאודדווקא העיתונות, בכותרות פעם

חיובי. הקשר
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