
תל־ מחוז מישטרת של התחבורה קצין לוי, שבתאי רב־פקדהטעם אנין
 את בדק לשולחן, משולחן עבר טעם, כאנין התגלה אביב,

 כשהוא ארוכה שעה באוכל התעסק ובשרים, סלטים מבחר לו בחר לבסוף המאכלים.
לוי. רב־פקד פסח לאורחים שהוגש החס הטשולענט על ובעדינות. לאט לאכול מקפיד

 אזרחיים מיספרים ■בעלות •לבנות מכוניות
 של מכוניותיהם אלד. וזיו בשטח. ניראו
 במקום. שנכחו הבכירים !המשטרה קציני
 נכחו המישטרה של הבכירה לקצונה !נוסף

 אריה המיליונרים כמו העיר, עשירי גם
 לקמ- טשולענט בין מאייר. ומרדכי פילץ
הקוד במפכ״ליה לפגוש היה אפשר פארי

 ופינחס נחמיאס יוסף המישטרה, של מים
 המפכ״ל נשותיהם. בחברת שבאו קופל,

 בחליפה בא חבורי, חיים רב־ניצ׳ב הנוכחי,
 הג׳ינג׳ית באשתו מלווה אפורה אזרחית

 עופר, רדד הקודם, המחוז מפקד גם יעל.
 אשתו בחברת החתן־כלה את לברך בא

עבה. בתחבושת נתמך שצווארה חוה,
 טיומקין, ניצב של הפרטית מזכירתו

 הנשים אחת היתה בהט, מרים מפקחת
 מזכירתו גם שהייתה מרים, בחתונה. היפות

 מכנסיים בחליפת לבושה היתד, עופר, של
לבנה. ובחולצה שחורה

 הנוער מחלק מפקד חמו, אברהם רב־פקד
ב ישראל נבחרת !ומאמן תל-אביב במחוז

 .אשתו בחברת לחתונה בא לשעבר, כדורסל
 ולשחרר הביתה ללכת בו שהפצירה הנאה,

מהפ שנהנה חמו, אך סיטר. הבייבי את
 המחוז שופטי את התעכב. החברתית, גישה
 שלא שפירא, חיים יפה־התואר השופט ייצג
הערב. כל במשך אשתו מצד מש

 איבצן, אריה ניצב הדרומי, המחוז מפקד
 שניראה זיגל, בנימין עם בעניין שוחח

 ז׳׳ורבין. אליעזר הפירסומאי של בחברתו
 שהופרעה ארוכה, בשיחה שקעו השניים
וייצמן. עזר שר־הביטחון של בואו על-ידי

 הדרומי המחוז מפקד
 ניצב המישטרה, של

אש את החתונה במשך חיפש איבצן, אריה
השולחנות. אחד ליד לבסוף אותה מצא תו,

החתו למסיבת הגיע תבורי חיים רב־ניצבהמפכ״ל
 ניגש מיד יעל. הג׳ינג־ית אשתו בחברת נה

 מצלמתו את אליו מכוון הצלס את כשראה לאכול. והחל לשולחן
 הזה.״ מהעולם שאתה סימן אוכל, אותי מצלס אתה ״אם :אמר
 טיומקין משה של בנו בחתונת האורחים העבירו זמנם עיקר את

אורנים. בגן השולחנות על בשפע שהונחו המטעמים באכילת

 ראש זיגל, בנימין ניצב־מישנההלווייתנים צייד
האר במטה הכלכלית המחלקה

 לבן. עליון ומעיל אופנתית בחולצת־משי לבוש המישטרה, של צי
 לגברות נשק מושלם, ג׳נטלמן הוא העבודה לשעות מחוץ כי הוכיח

 תל־אביב עיריית ראש סגן של רעיתו מובהק. בגיניסטי בסיגנון
■1 סתר שלמה : צילם למטה). (בצילום שיפמן דוד

 עליו התנפלו !וייצמן של כניסתו עם מייד
 אותו. סינוורו המצלמות והבזקי הצלמים,

 בעוד הלא-נכון, בכיוון והלך סונוור הוא
בי וייצמן בכניסה. ניצבת ואומה רעייתו

 אני אותי, לסנוור ״תפסיקו : מהצלמים קש
הולך!״ אני לאן רואה לא

 ה־ על האחראי בורג, ייוסף שר־הפנים
 כמוהו הגיע. לא הוא, אף שהוזמן מישטרה,

 הילל. שלמה לשעבר שר־המישטרה גם
שלו חובה התייצבות הוכיחו זאת לעומת

 שלמה דן, גוש של הערים ראשי שה
 תל־אביב עיריית ראש להט, (״צ׳יצ׳״)

 גיבעתיים, עיריית ראש קרייזמן, קובה
רמת־גן. עיריית ראש פלד, ישראל וד״ר

 וסעדו הזוג את בירכו שהשוטרים .אחרי
 על בשפע שהונחו !במטעמים ליבם את

 שוטרי לבתיהם. התפזרו הם השולחנות,
 פקקים ומנעו המכוניות את כיוונו התנועה

שלהם. מהבוסים
 חגיגה פי על לשפוט צריך היה ואם

 הכלכלית המדיניות כי בעליל היה נראה זו,
 בשלב השפיעה, לא הממשלה של החדשה

__________________המשטרה■ על זה.

במלוא יורד

 צחי שמואל משנה ניצב
 ישראל מישטרת דובר

עוף. רבע על המרץ

 פינחס בדימוס רב־ניצבהקודס
 מפכ״לה שהיה מי קופל,

 יוסף רב־פקד למטה המישטרה. של הקודם
מיונז. סלט אוכל התנועה ענף איש וסרמן


