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 אחר חיפוש של במסווה הגיע. ורדס־כץ
 אחר לחפש הוסיף סתם, ומהמרים יפנים

חפת את בידו יתן ידע, זאת אשר, זיש
לתעלומה. ו

שבר המועדון אל חוזר היה מדי־פעם
 שלחו אליו אשר ברמת־גן, מודיעין ב

 הראשונה. בפעם שלו מקורות־המידע תו
קל :עצמה על התמונה חזרה פעם כל
 הפו־ כיסאות השולחנות, על מפוזרים ם
 כוסיות ריקים־למחצה, בקבוקי־משקה ס,

 ועל השולחנות על מפוזרות קוביות אות,
להס המהמרים הצליחו פעם בכל יצפה.

 המישטרה. בוא לפני יק
 כ־ מראש, למסור המשיך פירסט המפקח

 רשימת את לו, שניתנה הפקודה זון
מתכוון הוא שבהם והמועדים !קומות

פרג־ יעקוב סגן־ניצב □ 1 *1111
המר מהיחידה קנטל, 1■ #111

 על־פי תל־אביב. מחת מישטרת של ת
 פרנקנטל זה היה פירסט, של ונתר
 מועדו־ של רשימה לו למסור ממנו בע

לפ מתכוון שהוא וההימורים הקלפים
 זאת עשה שפרנקנטל אלא עליהם, ו

 עליו הממונה לוי, ארמנד של פקודתו פי
המוקדם. המידע מטרת את שיידע לי

שלפ מאד מבוססת תחושה לו היתה שלו.
 מקבל המחוז במטה אחד בכיר קצין חות

חעולם־זזתחתון. מאנשי שוחד
חיז שכנראה אחדים, אירועים בעיקבות

 בני התייצב יותר, עוד חשדותיו את קו
 מי עופר, דויד ניצב של בלישנתו פירסט
 מישטרת מפקד חודשיים לפני עד שהיה
 הוא בי לעופר גילה הוא תל-אביב. מחוז

לוי. ארמנד המדור ראש במפקדו, חושד
הגיב. ולא הדברים, את שמע עופר ניצב
 פירסט של גילוייו את שמר עופר דויד
בפרישתו. עימו ולקחם בסוד,

 — שמעתי״ ״לא
לחקור״ ״יש

 עצ־ על שגזר המוזר אי־התגובה ך ^
 שורה עודד הגילויים, לגבי עופר מו
 לוי ארמנד של מצידו תגובות של שלמה
 את זימן לוי סגן־ניצב פירסט. המפקח כלפי

 את לעזוב שעליו לו הודיע אליו, פירסם
ל והעבירו מחלק־המוסר, כראש עבודתו
 המדור מן שסולק לפני (אגב, הדרכה.
למ שעליו פירסט לבני נאמר המרכזי,

חוק לידי שצבר החקירה חומר את סור
 את להעביר וביקש סירב, הוא המחוז. רי

למטה־הארצי.) המיסמכים
להר היה לוי ארמנד של הבא הצעד

לחלו תל־אביב מחוז ממטה פירסט את חיק
 ב־ כקצין־תלונות־הציבור מונה הוא טין.

היר למרחב הגיע משם רמת־גן. מישטרת
היום. עד בקצין־סיור משמש הוא שם קון,

 היתד, הללו צעדי־הארתעה שמטרת נראה
 שיעזוב כך ליד פירסט בני את להביא

 הצעיר, הקצין אולם המישטרה. שורות את
 נשוי לחייו, השלושים שנות בסוף שהוא

 — עבודתו את אוהב ילדים, לשלושה ואב
ללחץ. נכנע ולא

 המשרת מצריים, יליד ),44( לוי ארמנד
 כראש שימש שנים, 24 זה במישטרה

כחוד לפני שנים. ארבע המרכזי המדור
 ועזב הגיצב־מישנה, דרגת את קיבל שיים

 ענף- ראש לתפקיד להיכנס כדי היחידה את
המחוז. במטה החקירות
 תל־ מחוז מישטרת דובר נשאל כאשר

 בני סולק מדוע כהני, אבינועם פקד אביב,
 ״המיש־ :השיב המרכזית, היחידה מן פירסט

 הסיבות היו מה לגלות מוכנה אינה טרה
אופרטיביות.״ היו הן לכך.

 מחלקת־החקי־ ראש קדמי, יעקוב ניצב
 הוא אף שנתבקש המטה־הארצי, של רות

ב ראשוני בירור לערוך ביקש להגיב,
 רציני, מאד ״העניין מסר: ואחר עניין,

הרא הבירור ברצינות. אליו מתייחס ואני
 כיוון פשוט, אינו שהעניין לי הראה שוני

 יותר לפני התרחשה מדובר שבה שהפרשה
 ניצב תל־אביב, מחוז מפקד ואילו משנה,

 מזמן. לא המישטרה את עזב עופר, דויד
שהטע והבנתי פירסט, פקד עם שוחחתי

מ ך ו ערכו עימו שיחד מחלקתו, בלשי עם פיוסנו בני □ י 111 *1ך 711 □׳
1 1 1□ 1 1 1 1#■ * וההימורים, הקלפים מועדוני על הפשיטות את י

 חשדותיו רמת־גן. במישטרת כקצין־תלונות־הצייבור ומונן! מתפקידו פירסט הועבר ים
קדמי. יעקוב ניצב החקירות, מחלקת ראש בידי עתה נחקרי״ם עליו, הממונים נגד פירסט

 הרשי־ המועדונים. על פשיטותיו את ע
 מע- היה וזה לפרנקנטל, נמסרת היתה

לוי. ארמנד למפקדו, אותה
 להפסיק לוי לו שהורה אחרי :יתיים,

 יוסף אחר חיפושיו ואת חקירתו
 על העולם־התחתון אנשי איימו ר״,
בעיס־ להמשיך להם יניח לא שאם וט,

 במדור מתפקידו יועבר הוא כרגיל, 1
 אחר. לתפקיד — לוי ארמנד על־ידי
 באופן והפעם להמשיך, התעקש פירסט

החשד לחיזוק חומר־ראיות ולאסוף י,
2 ———————

 התרשמויות על יותר מתבססות שלו נות
ה את לחקור יש אך עובדות. על מאשר
 ולעומק.״ ביסודיות עניין

 או לאשר סירב עצמו פירסט בני פקד
 להפנות וביקש הפרשה, פירטי את לאמת

 עליו. הממונים אל זה בנושא שאלה כל
באמ לוי, ארמנד ניצב־מישנה כשהתבקש

ל תל־אביב, מחוז מישטרת דובר צעות
 היתד, נגדו, שהועלו האשמות על הגיב

להגיב!״ מה לי ״אין תשובתו:
;■ זוהר מרפד

במדינה
כנסת

א רונן *■חן ל
 החליטה ככנסת הסיעה

חבריה, את להתריס
אמרו: מחם שגייס אד

ה בזמן הצליח, אחד דבר שרק דומה
ה מן הכנסת מישכן את להעיר אחרון׳
 לולא שרוי. הוא שבה העמוקה תרדמה

 ל- מחוץ הכל כאילו היה דומה זה, פרט
מנו המדינה מי־מנות, על מתנהל מישכן

השמש. תחת חדש ואין כהלכה הלת
 יצחק חברי־הכנסת של סירובם זה מיה

 המערך, מסיעת רונן, ואליעזר בדאהרון
 החודשית ממשכורתם לירות 500 לתרום

לקרן־הביטחון. כחברי־כנסת,
 מיבצע- לאחר מייד הוקמה קרן־הביטחון

באופן לצה״ל תורמים החלו אזרחים יונתן.

רונן אליעזר ח״ר
!״פרובינציאליות ״איזו

 מי גילבוע, משה התעורר אז ספונטאני.
 ג׳ורג׳יה, באטלנטה, ישראל קונסול שהיה

 ראש־הממשלה את בשעתו, שהפגיש, ומי
 ג׳ימי ארצות־הברית נשיא עם רבץ, יצחק

אטלנטה. מושל היה שזה בעת קארטר,
הספונטא בהתרמה סדר הכניס גילבוע

 זה מיבצעו בזכות כי קיווה אולי נית.
 לו יוענק קארטר, עם היכרותו ובזכות
 החלו מוסדות בוושינגטון. רישמי תפקיד

 מתרימה הממשלה עובדיהם, את להתרים
 התרימו בכנסת הסיעות וראשי שריה, את
חבריהן. את

 סיעת יו״ר כשפנה ♦י מה קובע מי
 אנשי אל ורטמן, משה בכנסת, המערך
 מי יימצא כי בדעתו העלה לא סיעתו,
 הטיל הוא לקרדו־,ביטחון. לתרום שיסרב

 הוותיקה, מזכירת־הסיעה על המלאכה את
גורן. דליה
מז אליו שפנתה מאז שהתרחש מה על
 ועד כסף, לתרום בבקשה הסיעה כירת

 רונן, ח״כ מספר לעיתונות, הדבר שנודע
 לפיתוח החברה קרתא, מנכ״ל גם שהוא

ה בחומות הגובלת ממילא, שכונת־העוני
בירושלים: העתיקה עיר

 מזכירת־הסיעה, אלי באה אחד ״יום
 ,תרום :כמובן־מאליו לי ואמרה גורן, דליה
 לקרן- החודשית ממשכורתך לירות 500

,לא חד־וחלק: לה אמרתי הביטחון.׳
 יו״ר אל פניתי לאחר־מכן מייד אתרום.'
 ,איך לו: ואמרתי ורטמן, משה הסיעה,

 לתרום?׳ כסף כמה לי לקבוע יכול אתה
דמי. את הרתיח העניין

 בעיקבות מגבית להקים החליטו ״אנשים
 אחד שכל חשבון יש אז בסדר. אנטבה,
 מי וכל אותו, יודע אותו לדעת שרוצה
 זה למה לחשבון. שיתרום לתרום, שרוצה

 צריכים למה ? הסיעה דרך להיעשות צריו
 אני אולי לירות? 500 לתרום לי לקבוע
 לי: אמר ורטמן אלפיים? לתרום רוצה

ל שיגיע עניין לעשות לך למה ,תרום,
 מכל ושכחתי בסירובי עמדתי עיתונים?׳

העניין.
ואו עיתונאים סוללת אלי באה ״פיתאום

ש כאילו תרמת?׳ שלא ,נכון לי: מרת
 אמרתי ונורא. איום חטא איזה עשיתי
ולא ויצ״ו לא זה צר,״ל ,נכון, להם:

,כספים. תורמים לא לצר,׳׳ל אקו״ס.
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צבי ח״כ נכנס פטירתו לפגי !ימיים ^
 פגש בתל־אביב, לבית־סוקולוב גרשוני

 מאד. לו מקורב שהיה בכיר בעיתונאי שם
 שמור (ששמו העיתונאי עם שיחה כדי תוך

 אברהם השר כי גרשוני סיפר במערכת),
 זילבר־ אברהם ח״כ ואת אותו הזמין עופר
 ברבין לתמוך לשכנעם כדי לשיחה, ברג

 של בעיצומו זה היה העבודה. במיפלגת
 המיפלגה לגיוס עופר, השר בו שפתח המסע
חודשים. שלושה לפני רבין, לימין

 שלא הודיע כי לבן־שיחו אמר גרשוני
לר מסרב הוא בכלל, וכי בפגישה ישתתף

עופר. את אות
 ידוע היה גרשוני שכן נדהם, העיתונאי

 שניהם בהיות עופר, עם הטובים בקשריו
 שליחויות מילא פעם לא היונים. במחנה

 איחוד- לבקשת עופר, אצל טוב רצון של
בו. חבר שהוא הקבוצות־ר,קיבוצים

 מה לעיתונאי לספר היסס לא גרשוני
 שלא השביעו אולם עופר, לבין בינו שקרה
 רק זאת סיפר עצמו הוא שכן כך, על ידבר

יש הכנסת, של ועדת־הכספים ליושב־ראש
 ורק לשתוק, הבטיח העיתונאי קרגמן. ראל

 וכאשר גרשוני של פטירתו לאחר עתה,
הפרשה. את לגלות הסכים הקיר, אל נלחץ

 קודם־לכן קצר זמן כי סיפר, גרשוני
של מחודד,דרום מנהל טל, אדם אליו בא

גרשו צבי חבר־הכנסתגרשוני
 ידידו שהיה ז״ל, ני

 עימו יחסיו את ניתק עופר, של הטוב
 כדי החוק, את לשנות ביקשו שעופר לאחר
אח״נו. ונגד נגדו פליליות תביעות למנוע

מו־ אלי שר־התיקשורת סגןמויאל1
זו־ בתנאי דירה קנה יאל

 נישאה. שטרם בתו, עבור גות־צעירים
הדי על מויאל ויתר שיכון־עובדים ,לדיברי

מסירתה. לפני בחזרה כספו את וקיבל רה׳


