
במדינה
)24 מעמוד (המשך
 המישקפיים אתי תיו שלא מפני נכונה,
 ליעדי נתן קניג, של תצלומו תחת שלי.״

 המנהל־ סגן ליפל, ישראל של זה את
מישרד־הדתות. של הכללי

הטל צופי כל לא קרה״? י זה איך
 קודם־לכן הכירו לא אחדים נדהמו. וויזיה

 קניג את לא — האישים משני אחד אף
 ואשר שהכירום, לאלה אך ליסל. את ולא

 ומיקצועית, אישית לליבם נגע הנושא
בלתי־נעימה. ומאד גדולה, הפתעה זומנה
 המשיך בלילה !מאד מאוחדת לשעה עד

 ללא־הרף, לצלצל ליפל של בביתו הטלפון
 התמונה שודרה מאז שעות שחלפו למרות

 להירגע. יכול לא ליפל הקטן. המסך מעל
 שטילפנו ומכריו חבריו שאלוהו קרה,״ ״איך
 ״*שהטלוויזיה הארץ, רחבי מכל אליו

 זו את במקום *שלך התמונה את שידרה
 הוא ?״ זה את לך עשו למה ? קניג של
עדיין. כך. על התשובה את ידע לא

 מעורים היו שלא המטלפנים, מן אחדים
 ליפל נגד העלו הפרשה, בפירטי ביותר
 להכין מסוגל היית ״איך חמורות. טענות

 נכבדים אותו. שאלו י״ כזה גזעני דחוה
 ביתו אל התקשרו הארץ מכל ערביים

 נכון האם אותו לשאול הלילה, אותו כל
 הבוטה, המיסמך את שחיבר זה שהוא הדבר

 הערבית האוכלוסיה לדיכוי התוכנית ובו
הארץ. צפון של

 כי 'ושוב, שוב להסביר, חדל לא ליפל
 מוזרה טעות נפלה וכי המדובר, בו לא

 נשמעו רבים באוזני להסבירה. בכוחו שאין
 אלה היו כתרגיל־התחמקות. הצטדקויותיו

 לגלות, שנדהמז הלא־יהודיים, המטלפנים
 דווקא כי בטלוויזיה, ששודד התצלום על־פי

 לתוכנית־ האחראי האיש הוא ליפל ישראל
הביש.

 לכל מוכר ליפל, מישרד־הדתות, סמנכ״ל
 למען עיקש וכלוחם ביותר, ליברלי כאדם

 הדתות של ורכושן זכויותיהן שמירת
למשל כמו שונות, בפרשות בארץ. האחרות

 גם גילה ביפו, חסן־בק מיסגד על במאבק
 פקידים של דיעותיהם על חולק הוא כי

 בעניין. המטפלים בממשלה, אחרים בכירים
כלפיו. עויינת עמדה הפגינו מאלה אחדים

חסן־ מיסגד בפרשת ,מתוחים. יחפים
 מנכ״ל עם אחד שכם ליפל נלחם בק

 שהמיסגד למנוע כדי גלם, דויד מישרדו,
 ניצחו השניים ליהודים. מקום־בילוי יהפוך

 אלה מיקרים בעיקבות המשותף. במאבקם
 יועץ כי לטעון, ליפל *של מקורביו החלו

 שמואל ערבים, לענייני ראש־הממשלה
 בגלל כלל אותו מחבב אינו טולידנו,
 טוענים אחרים תפקידו. במיסגרת פעילותו

זד,־מכבר. מתוחים השניים בין היחסים כי
 תמונתו שהופיעה אחרי מייד כך, משום

 קניג, של זאת תחת המסך, על ליפל של
 ״חיסל טולידנו היועץ כי שמועה נפוצה

 טולידנו נתבקש כאשר ליפל. עם חשבון״
 זאת תירץ הטעות, פשר את להסביר

 ליפל של סליחתו את ביקש הוא במישקפיו.
המצערת. התקרית על

 את לתקן הטלוויזיה נתבקשה כאשר אך
׳ולהס קניג *של תמונתו את לשדר הטעות,

 כל אין מישרד־הדתות שלסמנכ״ל ביר
 ללא הבקשה, את דחתה לעניין, קשר

הסבר. כל

אדם דרכי
שטדה ם נגד המי ב׳ ל כ ה

 נעמי את עצרה חמישמרה
 של כחשה אדווה

 גומרו וכיתה פריצה;
 כלבים ארבעה כלואים

התולים ושמוגה
 דירתה לתוך פרצה השוטרים חוליית

 של הבוקר בשעות בחיפה, אדווה נעמי של
 מייד החל כלב־הגישוש שעבר. הרביעי יום

 ספורות דקות תוך סמים. אחר מחפש
 •של דירתה את והכלב השוטרים הפכו

ב ידועה א־שת־חברה שהיא בעלת־הבית,
גמורה. למהפכה חיפה,

 אך דבר, העלה לא המדוקדק החיפוש
 לפתע גילה מהם אחד ויתרו. לא השוטרים

״אפ משלשל. תה ובתוכה צינצנת־זכוכית
 הכריז, דברים,״ מיני כל לזה להכניס שר

הצינצנת. את והחרים
 מכולם יותר אך לתחנה. הזמנה

 העלה לא בביתה שהחיפוש נעמי, כעסה
 ואף סמים, לא — חשודים מימצאים כל
במ דבקו השוטרים אבל גנוב. רכוש לא

 שוב •שאלו הטלוויזיה?״ ״מניין שימתם.
 נעמי השטיח?״ את השגת ״מניין ושוב.

 בדירה המצויים החפצים כל כי הצהירה
 להמציא נכונותה את והביעה לה, •שייכים
עליהם. בעלותה לגבי והוכחות קבלות

 והז־ ההצהרה, מן התרשמו לא השוטרים
 לתחנת־המישטרה, אליהם להתלוות מינוה
 על בתגובה פרטים.״ כמה להשלים ״כדי

 לה שיאפשרו נעמי מהם ביקשה ההזמנה
 זמן להחזיקה בכוונתם יש אכן אם —

 קודם־ לדאוג — חקירה לצורך ממושך
 •שלה. חיות־השעשועים עבור למזון לכן

 צורך,״ ״אין הבקשה. את דחו השוטרים
לה. אמרו

 לביתה. יום באותו חזרה לא אדווה נעמי
לד סירב, אותה שחקר קצין־המישטרה

 עורך־ עם להתקשר לה לאפשר בריה,
 סירבה היא־עצמה ואילו לביתו, •שלה הדין

פרקליטה. בוא עד לשאלותיו להשיב
גיל במישטרה האוהבים. החברים

הפרי בתיכנון חשודה היא כי נעמי תה
כ לפני •שכנה •של בביתו שבוצעה צה

 רכוש הבית מן נגנב ושבמהלכה חודשיים,
 חקירתה לירות. אלף 200כ־ של בערך

 דבר העלתה לא במישטרה נעמי •של
זה. בהקשר

 נעמי חזרה ימים חמישה כעבור רק
 חששות. ועמוס כבד בלב לביתה, אדווה

בהי אך יקיריה. של לגורלם חרדה היא
ו הכלבים• ארבעה עליה הסתערו כנסה,
הס נלהבת. בקבלת־פנים החתולים שמונה

 נעצרה נעמי כי ששמעה שכנה, כי תבר
 עצמה על נטלה לבדם, נשארו ויקיריה

בעלתם. של היעדרה בעת בהם לטפל
 במיש־ למעצר ללכת לי כדאי ״היה

 עד־כמד, כשחזרתי, לגלות, כדי רק טרה,
 נעמי אמרר, אותי,״ אוהבים שלי החברים
השבוע.

מיכתבים. מדור ראה י

והכלבים אדווה עצירה
!״אותי אוהבים שלי ״החברים

 2 שבוע
 ת״א ״תכלת״

4.30, 7.15, 9.30
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המכני) (התפוז

הפצצוד) את

לשמות כלום זה

א הו י א ה ו ה
11.00—9.00 הצגות 2
 1.00—11.00—9.00 הצגות 3
11.00—9.00—7.00 הצגות 3
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