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1הקדם! קשו

ראש י״ל כמישרדו צידצד טלפון ך*
 (כיום המרכזי במדור מחלק־המוסר 1 י

 בתל־ המישטרה של המרכזית) היחידה
 סירסט, בני המפקח ראש-המחלק, אביב.
 אר- סגן־ניצב בפני מייד להתייצב הוזמן
ה והבום המרכזי המדור ראש לוי, מנד

שלו. ישיר
 ל* פירסט נכנס אחדות דקות כעבור
 השניים בין השיחה הבום. של מישרדו

ועניינית: קצרה היתר.
 ,הנגר/״ יוסף את מחפש שאתה ״שמעתי

ממנו?״ רוצה אתה ״מה לפקודו. לוי אמר
 כפי השאלה. לשמע נדהם פירגעז בני

 בכיר לקצין־מישטרה יותר מאוחר שסיפר
 דיבר לא רגע לאותו עד תל-אביב, במחוז

 ״אני אחר. איש־מישטרה אף עם כד על
 למו- ״בקשר השיב, אותו,״ לחקור רוצה

מפ שהוא לי נודע ברמת־גן. עמן־קלפים
 לילה תוך כסף של גדולים סכומים סיד

 חדש. למישחק ומתייצב שב ולמחרת אחד,
״ חושד אני . . . ש

דב את לסיים הספיק לא אף הוא אך
 סגן- לו הורה אותו!״ לחפש ״תפסיק ריו.

 לשתי משתמעת שאינה בנימה לוי, ניצב
אני מייד! ממנו רד אותו! ״עזוב פנים.

ברור.״ שזה מקווה
 מתדהמתו. במהירות התאושש פירסט בני

 ויצא לו, שברור אמר רגליו, על קם הוא
החדר. את

ם קצינים  מקבלי
שוחד!

השי שהתרחשה לפני ימים לושה
*  המרכזי, המדור ראש של בחדרו חה /

ה מחלק־המוסר, ראש קיבל ,1975 בחורף
 הוא ביותר. חשוב מידע פירסט, בני מפקח
 ובשי אותם, תידרו אנשי־ציוותו, את הכין
 אל הכוח קרב יום אותו של הערב עות
ברמתלגן. מודיעין ברחוב 18 מיספר בית

 שאיש־ עד כזו, במהירות נערכה הפשיטה
 בבית שפעל מועדודהקלפים של התצפית

 ,שהיו עמיתיו את להזהיר הספיק לא זה,
 פירסט הבית. בתוך במישחקם שקועים
 את ומצאו הדירה, לתוך פרצו ואנשיו

 ולידם השולחנות סביב יושבים המשחקים
וכלי-המישחק. לירות עשדות־אלפי
 על בחיפושים נמצאו נוספים סכומי־עתק

עצרו ואנשיו פירסט הקלפנים. של גופם

 אשר במועדון־ההימורים, שהיו גברים 20כ״
 רק ״הצולע״. רחמים לשלום שייך היה

 סביבו אשר ״הנגר״, יוסף איש־המפתח,
 אותו ואשר המפקח, שקיבל המידע נסב
במקום. נמצא לא שם, לחפש יצא

והיתר, להרפות, שלא החליט פירסט בני
 בהיר ביום כרעם לכך. טובה סיבה לו

 קיטעי־מי־ ,אחדים ממקורות לידיו, הגיעו
אחד: לכיוון כולם שהובילו דע

 במחוז בכירים קציני־מישטרה
 אג־ מידי שוחד מקבלים תד־אביב

 שיניחו כדי העולפי־התחתון, שי
 עיפקי־ההי* את כשקט לנהל להם

 האלה הקצינים כין שלהם. מורים
 לוי, ארמנד סגן־ניצב גם נמצא
 נוספים וקצינים והוא המדור, ראש

 של וסכומים רהיטים, קיבלו
 מבעלי־המועדונים לירות רכבות

הגדולים. ה״ברישים״ ומן
ה ״הנגר״, יוסף את לאתר יצליח אם

גדו נגדיות בעל היותו בשל כד מכונה
 מקורות־המי־ מסרו תל־אביב, באיזור לות
 כולה. לפרשה המפתח את גם ימצא דע,

שלו אותו. למצוא החליט פירסט ובני
המוצ הפשיטה אחרי ולילות ימים שה

בחיפו עסק שברמת־גן המועדון על לחת
מצאו. לא אך אחריו, בלתי־נלאים שים

מפק אל נקרא לחיפושים הרביעי ביום
וברו קצרות לו הורה וזה לוי, ארמנד דו,

 נותר לא העניין. מן ידיו את למשוך רות
המפו לפקודה להישמע אלא לפירסט, לו,

נפסקו. החיפושים רשת.

 פסטיבלים
הימורים של

 ראש- שב לאחר-מכן ספורים מים י•
 יתחב שלא פירסט את והזהיר המדור

 לוי, של סגנו זה. בעניין חוטמו את יותר
 פרנקנטל, יעקוב רב־פקד הוותיק הקצין
 בדעתו שיהיה פעם שבכל לפירסט הודיע

 להגיש עליו מועדון־הימורים, על לפשוט
 והכתובות התאריכים של רשימה מראש
הו זו היתד, לפעול. מתכוון הוא שבהם
 סגנו, על הטיל והוא לוי, של החדשה ראתו

לפירסט. להעבירה פרנקנטל,
 מגיש היה הדין, את עליו קיבל פירסט

 אך לפעולה. יציאה כל לפני כזו רשימה
קרה לתוקף, החדש הסידור שנכנס אחרי
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