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 הזה העולם פירסם שבועיים לפני *

 ארמנד נגד הנערכת החקירה פירטי את
לוי.

הו הזה העולם גליון הופעת למחרת !׳$
 מונה כי לעיתונאים, המישטרה דובר דיע

ארמנד נגד ההאשמות לבז־יקת קצין־בודק  בדעתו, קט לרגע ולו שהעלה מי
 רצינית, מישטרה אינה שמישטרת־ישראל

הנר ככל עליו, ויהיה יסודית טעות טעה
מחילה. כך על לבקש אה,

 הזה העולם טען שעבר בשבוע רק
ב המישטרה ׳שערכה החקירה כי ),2050(

מח ראש לוי, ארמנד ניצב־מישנה פרשת
 תל־אביב, מחוז במישטרת החקירות לקת

 וכבר חקירה. של בדיחה אלא היתד, לא
ולע עצמה את לתקן המישטרה הזדרזה

בפרשה. ויסודית רצינית חקירה רוך
ה בהשתלשלות בקיאים שאינם לאלה
בקיצור. כאן עליהם לחזור כדאי עניינים,

 מפקח של במוחו עלו כשנה לפני $
 המוסר מחלק ראש פירסט, בני המישטרה

 תל־ מחו/ מישטרת של המרכזי במדור
ש אתרי זה היה מוזרים. חשדות אביב,

בפשיטו מצליח אינו שהוא לו התברר
מו בכל במחוז. מועדוני־הקלפים על תיו

הס הקלפנים כי גילה, הגיע שאליו עדון
 אזהרה על־פי כאילו בעוד־מועד, תלקו

מ שידע היחידי שהאדם כיוון מוקדמת.
 היה שתיכנן הפשיטות תוכניות על ראש

 לוי, ארמנד סגן־ניצב עת, באותה מפקדו
 ־ילבין לוי בין קשר יש כי פירסט חשד
מועדרני־הקלפים. בעלי
 חשדותיו את העלה פירסט המפקח •
 זה עופר. דויד ניצב המחוז, מפקד בפני

 פירסט הודח בתגובה מהא־שמותיו. התעלם
 והוא התעכבה, העלאתו־בדרגה ממשרתו,

 חסרי־ מישדדיים תפקידים למלא נשלח
חשיבות.

 אר־ גגד ההאשמות הועלו באחרונה 8
 מחלקת־ ראש בינתיים שהפך לוי, מנד

 תל־אביב, מחוז מישטרת של החקירות
 המטה ישל החקירות מחלקת ראש בפני

 בודק החל הוא קדמי. יעקב ניצב הארצי,
אותם.

 את הדליף מי :הפרשה של יותר רציני
7 הזה להעולס עליה הפרטים

 מישטרת־ עובדה. זוהי בדיחה, לא זאת
 שעליו מיוחד, קצין־בודק מינתה ישראל

 ל" מידע מסר מי ולגלות לחקור הוטל
 ארמנד נגד החקירה בפרשת הזה העולם

 פנימי חומר הזה להעולם מדליף ומי לוי,
המישטרה. של

 בל־ סמכויות ניתנו החדש לקצין־הבודק
 רוצה שהוא מי כל את לחקור תי־מוגבלות

 דרגה בעל זה יהיה אם אפילו בו, חושד או
 החקירה במהלך במישטרה. ביותר בכירה
 היחידה ואנשי בלשים עשרות כבר נחקרו

תל־אביב. מחוז מישטרת של המרכזית
 רק ניתן הזה, העולם במערכת לנו,
 כלפי ישתמש לא הבודק שהקצין לקוות

ב על־ידו, הנחקרים והבלשים׳ השוטרים
 על המקובלות החקירה משיטות כמה

 לגלות נעים לא קצת זה יהיה לזמישטרה.
 בעזרת שוטרים על־ידי נחקרים שבלשים

באברי־המין. הלקאות או חשמל, מכות
 מישהו בסוד. יישמר לא זה מזה, חוץ
יצ ואז הזה. להעולם ישוב זה את ידליף
 וחוזר קצין־בודק. שוב למנות טרכו

חלילה.
■! ■ ■!

 לגזענות״ • ״חינוך הכותרת תחת
 )2050 הזה (העולם -שעבר בשבוע התפרסם

 בין המתרחש על סיפור במדינה, במדור
 הדתי־ברחובות, התיכון בית־הספר כותלי

התלמידים בין עדתית הפרדה הונהגה שם

ברחובות חתיכון־הדתי ככיה״ס המיזרחית״ ״הכיתה תלמידות
וקשי־תפיסה קליטה קשיי

 לההא- יסוד כל אין כי מצא זה וכי לוי,
•שמות•
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 תת־ הקציו־יהבודק, של החקירה פירטי
 פארודיה זו היתר, יעקובי. רפאל ניצב

 במהירות־ גזןרכה היא שכן חקירה, על
 מעורב בשעתו ־שהיה אדם ידי על שיא

 של זיכויו על ההודעה עצמה. בפרשה
 עוד נמסרה נגדו מהחשדות לוי ארמנד

הסתיימה. יעקובי של שחקירתו לפני
 השבוע באמצע העניינים מצב היה זה

 הזה. העולם גליון הופיע כאשר שעיבר,
בתכלית. לפתע המצב השתנה דאז,

 לפרשה להתייחס החליטה המישטרה
ב אותה לחקור החליטה היא ברצינות.

 לשקוט ולא לנוח לא וביסודיות, שיטתיות
האשמים. יימצאו אשר עד

 לחלוטין. חדשה חקירה זו שהיתר, אלא
 ארמנד ניצב־מי־שנה נגד נערכה לא היא
 ו־ השוחד האשמות היה לא ונושאה לוי,

 העולם־התחתון, אנ-שי עם שיתוף־הפעולה
טפ ׳שוליים נושאים במקום נגדו. שהועלו

היבט לחקור המישטרו! החליטה אליה, לים

עצמו• בית־הספר באותו הלומדים
 ביטוי לידי באה לא -שפורסם בסיפור

 הראוי מן לפירסומו. שקדמה השערורייה
 להטיל כדי רק ולו מעט, אודותיה לספר

מחנ של והשקפותיהם אישיותם על אור
בישראל. כים

 למערכת, ללא־הרף הזורם המידע בין
הקיי עדתית הפרדה על סיפור גם הגיע

 הדתי התיכון בבית־הספר י׳ בכיתות מת
 -שהם התלמידים, יאחד הורי ברחובות.

 יש תמוה באופן כי קבלו המזרח, עדות בני
מ יכולה המורכבת כיתה זה בבית־ספד

 המורכבת אחרת, וכיתה אשכנזים ילדים
בית מנהל עדות־המיזרח. מביני כולה

 נעשה שהדבר טען פפר, ירמיהו ד,ספר,.
 המחקרים פי שעל כיוון התלמידים, לטובת

 וקשי־ נח-שלים הם עדות־המיזרח בני כל
 כטעוגי־טי־ יחדיו שילמדו ומוטב קליטה

ב ותיקים רובם התלמידים, הןרי פוח.
 טהורה, עדתית אפלייה שזוהי סננרו ארץ,
חינוכיים. נימוקים שום ללא

 על לבית־הספר נשלחה חוליית־כיסוי
עם לשוחח מקרוב, המצב את לבדוק מנת

עתונאים מסלי, פפר מנהל
כ-ישרונייס — האשכנזים
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 את ולשמוע והמנהל, המורים התלמידים,
 עופר הכתב, ניגשו תחילה בנושא. דעתם
ה של לחדרו סתר, שילמה והצלם, קוך,

 ואת זהותם את המנהל גילה כאשר מנהל.
 הורה בהלה, נתקף הוא ביקורם, מטרת

 בית־הספר. שטח את מייד לעזוב להם
ד,מופ־ ההורה את לעזרתו גייס פפר

יו < ■1̂־11[ יו 1
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ב״כמחנה״ הזה״ ״העולם שער
פה היה גדול נס

מחב מפני בית־הספר שער על לשמור קד
 העיתונאים את לסלק עליו פקד לים,

ה עם לישוהח אפשרות כל מהם ולמנוע
 לאחת אב הורה, אותו ואומנם, תלמידים.

 במיב־ מייד פתח חיים, בשם התלמידות,
ש והתלמידות התלמידים של הברחה צע

הזה.** הננולס אנשי עם לשוחח שוביק
 ירי ״הם השומר, צעק !״מהם ״התרחקו

 !״לגייהנום סופכם !נ-שמותיכם את עילו
 נקלע -שהוא היה נדמה הצד מן לשומע
בימי־הביניים. מציד־מכשפות לסצינה
 צוות ביקש הלימודים, סיום אחרי
 מחוץ התלמידים עם להיפגש הזה העולם
 כך שבינתיים, אלא בית־יהספר. לכותלי
 ולאיים להזהיר המנהל הספיק הסתבר,

התלמידים. כל על
ה כי גילה מהם אחד לדבר. חששו הם
 בתלמידיו הרביץ הכיתות, בין עבר מנהל
ה ישמו ״למען שימושית. בדמוקרטיה פרק
 אוסר ״אני להם, אמר בית־הספר,״ של טוב

הזה.״ העולם כתבי עם לדבר עליכם
 מורי יעבירו כיצד לשימוע יהיה :מעניין

לתל ברחובות הדתי התיכון בית־הספר
 יצי שבהם האזרחות, -שיעורי את מידיהם

 משרד- ידי על כנדרש להם, לספר טרם־
 העיתונות שממלאת התפקיד על החינוך,
דמוקרטית. בחברה

■ ■ !■ י עכשיו. חנוכה
 העולם אין חגיגית, תודעה חסר כעיתון

 לשמש המנסים העיתונים עם נמנה הזה
 עיליעול ללוח־-שינה. תחליף קוראיהם עבור

פגי הרבה מזמן אינו הזה העולם בכרכי
בעוונותינו. ישראל, חגי עם שות

 י צה״ל, חיילי שביטאו! שמחנו כך משום
 במקומנו. העבודה את השנה עשה במחנה,

 נר את עבורנו שהדליק השמש היה הוא
חנוכה.

 חנוכה לגליון שהכינו הסאטירי במדור
 אביבה סרן המערכת, מזכירת במחנה שיל

וה קמחי יעקב צייר־המילואים ויינגרטן,
 להמחיש יניסו הם גולן, מנחם הצפוני כתב

 בסיג־ מתאר, ישראלי עיתון כל היה כיצד
החנוכה. נס פרשת את המיוחד, נונו

 מופיע הזה העולם היה דבנזחנה, אליבא
מח נזירה שערו כשעל המכבים בתקופת

 מאד פרובוקטיבית צורה בעל בגר זיקי׳
מכ השער תמונת מעל הכותרת לנזירות.

1 : המישטרה !בתפקידו מעל שמש : ריזה
 פעולה.״ משתפים והשביעי הרביעי הנר

ציור). (ראה
 עצמנו על להמציא אולי יכולים היינו

 זו גם אבל משעשעת. יותר פארודיה
 ־ ה־ ה-שבועון של ששמו העובדה לטובה.
 צה״ל ־סל רישמי בפירסום נזכר מסויים

'ומהפכני. גדול .חידוש כלשעצמה, היאי
גיסים. של חג תמיד היה חנוכה

שמח. חג

2051 הזה העולם


