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 המישטרה, מפכ״ל רוזוליו, שאול של ^

 תל־ מחוז בלשי גשימתו. את שעצר דו״ח
 כי בירושלים למטה־הארצי דיווחו אביב
 תל- באיזור שונות בשכונות־עוני גילו,

 קדחתניות הכנות ובה סודית, תוכנית אביב,
 ב־ כי טענו, הבלשים השלטון. נגד למדד

 תל-אביב ברחבי הפזורים איזורי־יהמצוקד,
בהתק לפתוח שמטרתה מחתרת, התארגנה

 אם המישטרה, כוחות נגד חזיתית פה
ש בשבוע כמו בכוח, הריסה שוב תבוצע

התיקווה). (שכונת הבולגרים בשכונת עבר
מאפיה

ז לא או
ל הקרובים עוזריו את זימן וזוליו ף•

 שהתנהלו הרחוב קרבות רוח לישכתו. !
צמ באוויר. עמדה עדיין התיקווה בשכונת

 שראש־עיריית כך על רתחה המישטרה רת
 את׳ גרר להט, (״צ'יצ׳״) שלמה תל־אביב,

 ההמון עם חם עימות לידי עופר דויד ניצב
 ל- היתד. המישטרה לדעת כאשר הסוער,

 כותרות לצבור :בלבד פוליטית מטרה צ׳יצ׳
 לגיבור־היום, עצמו את ולהפוך בעיתונים,

 של בגנגסטרים לוחם להט ״שלמה :בנוסח
תל־אביב.״

תיקווה פה לאתר־ההריסח כדרף המישטרה
בתל־אביב לא — שפיכות־דמים
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 אינו הרגני בית־הדין כי אליעזר נוכח
 בית־המישפט- אל פנה לו, לעזור יכול

 הבאת על לצוות וביקש בחיפה, המחוזי
 את דחה בית־המישפט מגרמניה. ילדו

 לבית־המישפט סמכות ״אין האב. בקשת
ה נימוקי היו הילד,״ הבאת על לצוות

שופטים.
קיצו ״במיקרים ז סמכות יש למי

 את חוטפת כשאשר. זה, מיקרה כמו ניים
 לבית־מישפט יש לחו״ל, איתו ובורחת בנה

 הקטין, של המקורי במקוס-מושבו הנמצא
 צו־מניעה לתת הסמכות אמיר, הילד הוא

של טענותיו היו אלה זר.״ לבית־מישפט

פאר פרקליט
בית־המישפט סמכות

 לביתרהמישפט בפנייתו באר, עורך*הדין
ל ואמו הילד להבאת צו שיוציא העליון

 פרל- אליעזר מנסה שנתיים ״מזה ארץ.
 בנו, ואת אשתו את אליו להחזיר מוטר
 היכן בכלל יודע אינו הוא הצלחה. ללא
אמר. נמצאים,״ הם

 השופטים ימסרו אחדים שבועות בעוד
 בית- שבמיסדרונות בפרשה, החלטתם את

״פר ובצדק, אותה, מכנים כבר המישפט
השנייה.״ יונדף שת

אתר־ההריסה ליד הקרפ
? יפרוץ מתי — השכונות מרד

החוק, את ואשמור האלימות נגד ״אלחם
 יצ/״׳צ של המדיניות את אבצע לא אך

 המדיניות את רק אבצע ״אני עופר. אמר
רוזוליו.״ של

ה מפקדי ושלושת הארצי המטה צמרת
 ל־ אסור כי דעתם, את הביעו מחוזות

 מייות־ במשימות להסתבך ישראל מישטרת
ה שקרה כפי ממשיות, תוצאות ללא רות
ל גם רצוי ולא התיקווה, בשכונת דבר

 שרק מישמר־הגבול, שוטרי את טרטר
 בשטחים עליהם שעבר ממה נרגעים החלו

המוחזקים.
 ה־ של במטה-הארצי ואנשיו רוזוליו
 מישמר־הגבול אנשי כי מזהירים מישטרה,

אם התנגדות, לגלות עלולים והמישטרה
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 בני- נגד לקרבות־רחוב ושוב שוב יישלחו
שכונוודהעוני. אנשי מישפחותיהם,
 אינם הבכירים, ומפקדיהם השוטרים,

ב במאפיה נלחמו שהם כלל משוכנעים
 במאותיהם נשלחו כאשר התיקווה, שכונת
 ביקש לא מדוע שם. צו־ההריסה את לבצע

בכי קצינים שואלים ,׳צ׳יצ ראש־העירייה,
 צו־הריסה המישטרח, של במטה־הארצי רים

 באתר מפירי-החוק נגד מביודהמישפט
עש שבנו המרכזית התחנה ליד גדול בניה
 מדוע ז אישורי-בנייה ללא מטרים רות

 שלא רק לא האתר מקימי 1 אז צ׳יצ׳ שתק
ב פרם מהממשלה קיבלו אף אלא נענשו׳

 ב- להמשיך כדי רבים, מיליונים גובה
עיסקיהם.

 בתל־ הקרקעות בעיסקי מאפיה ״אין
 הררי ״לא עופר. דויד ניצב טוען אביב,״

 הם להריסה, ■שהתנגדו בני־מישפחתו, ולא
 החוק,״ קיום על אשמור אני מאפיה. אנשי

 את לשפוך רוצה אינני ״אבל עופר, הטעים
יהודים.״ של דמם

 יד הפעלת של הרעיון את דחה עופר
ה פי על בתל-אביב, מפגינים נגד חזקה

 הערבים האזרחים נגד שהופעלו שיטות
 דם נשפך לא עדיין לו תודות ואכן, בגליל.

ה עם המישטרה בהתנגשות ברחובותיה,
 בתל־אביב,״ רמאללה ולא שכם ״לא המון.

 לא אך הסיסמה, את עופר לעצמו קבע —
בה. להחזיק יצליח מתי עד ברור

ת א לקר
נוסף סיבוב

 מצידם, ממשיכים, צ׳יצ׳ שי קורכיו
 האמיץ הגבר ראש־העירייה, את לשבח

הסוף. עד ונלחם מאיומים נבהל שאינו
 נגד המישטרה קציני בפי נוספת טענה

 פאר־ באופן להט שלמה נלחם ״מדוע :צ׳יצ׳
 את עופר לניצב כה עד מסר ולא טיזאני,

 ניפנף שבהן שלו, המיסתוריות הרשימות
 מן מעלים הוא האם 1 הטלוויזיה מסך מעל

 שגילה המאפיה על סודי מידע המישטרה
?״ בתל-אביב

 הקרובים, מעוזריו אחד מבטיח ״לא!״
 להט ״שלמה בעילום־שם. להישאר שביקש

 המתרחש על מיסמך אפריל, בחודש מסר,
 חלמיש בחברת הקשורים הקרקעות בשטח

 פרק- אוסטרובסקי־כהן, חנה לעורכודהדין
ל נמסר לא המיסמך תל-אביב. מחוז ליטת
 לפרקליטות,״ מיועד שהיה מפני עופר ניצב

 בכך שאין לשכנע וניסה האיש, הוסיף
לבין.צ׳יצ׳. עופר בין הסיכסוך על הוכחה
 שלמה ראש־העירייה, מצא לא היום עד
 שלו הרישימה את למסור לנכון .להט,

 דויד ניצב המישטרה. לידי ה,מאפיה׳ על
 ימים שלושה ״בעוד :השבוע הבטיח עופר

ב נראה וכך המיסמך.״ את מלהט אבקש
 לבין המישטרה בין נוסף, סיבוב אופק

ראש־העיר.

רה שט מי
ת1דיר 40ב־ רצח

 7ש החזקים קלפיה שני
 והנאשם — התמוטטו התביעה

לביתו חופשי חזר ברצח
ב בערב, שמונה בשעה החל המירדף

 צעירים שני חיפה. של מרחובותיה אחד
 שלישי, צעיר עם סוער בוויכוח פתחו

 להתחמק כדי בפניו. באגרופיהם והלמו
 )20( ׳לוי מיימון עלה נוספות ממהלומות

ה שברחוב טופז, הסנוקר מועדון לכיוון
 שהיסוהו הצעירים שני אולם נביאים,

 האחורית בחצר והשיגוהו אחריו, עקבו
 ולאחר- בוויכוח המשיכו שם המועדון. של
רוד לבין לוי בין .תיגדת-ידיים פרצה מכן
פיו.

 לוי כשראה להתגונן. ניסה הנתקף
 הצעירים, שני על-ידי מותקף עצמו את

 ► שלף ללא־רחם, בו ובעטו היכוהו אשר
 להתגונן. כדי אותו והניף מוט-ברזל מכיסו

ה לוי של בידו הצעירים אחד תפס אז
 התוקף להתגונן. ממנו ומנע במוט, מחזיקה

 של וברגליו בגופו לבעוט המשיך השני
 התוקפים אחד עם יחד נפל שזה עד לוי,
החצר. קרקע על

 את להוציא התוקף הצליח הנפילה בעת
מהלו בו והנחית לוי ■של מידו מוט-הברזל

הנתקף. של ראשו על אחדות מות
כש קורבנם, את השאירו התוקפים שני

 מועדודהסנוקר. בחצר מחזסר-הכרה, הוא
 במהירות עזבו הם בדמו. התבוסס הוא
 פאר לקולנוע ונכנסו הפשע, מקום את

. סרט. לראות
 לבית-החולים לוי מיימון הובא כאשר
מותו. שם נקבע בחיפה, הכרמל

 האנשים כל אח עצרו חוקרי־המישטרה
ו המועדון, בתוך שעה באותה שנמצאו

 אלה מחשודים שניים לתחנה. אותם הביאו
לוי. מיימון של ברציחתו והואשמו נעצרו,

 בכתב- טענה. חיפה מחוז פרקליטות
)21( דהאן אלברט נגד שהוגש האישום
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