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 בתל־אביב שהשוטרים ״זרע גם הוא במקום. השתנה מה בדיוק מסביר הלילה, כל
העיקשים. בבעלי־המקום נקם :ויחידה אחת סיבה בגלל הלילה באמצע המקום את סוגרים

צ נשמעת באים!״ שוטרים ך*
' / •ומת קמים אנשים עשרות עקה. 1 /

 פינקס את שולף אחד שומר סביב. גודדים
 דור* אחרים שוטרים פו. ומנסבף הדו״חות

 שמגמה •מי להתפזר. המקום מבאי •שים
 מי במעצר. ■נענה המתרחש, על •לתהות
מה מזמין המעשה, בכשרות ספק ■שמטיל
 שומם המקום — דקות עשר •תוך לומות.

לחלוטין.
 כימעט לראות אפשר הזיו ההתרחשות את

 נמל •שליד באבא, במיסעדת ערב מדי
 •וחצי באחת לילה, מדי הישן. •תל-אביב

 עם ניידות שתי למקום מגיעות ׳בדיוק,
 רושם האחראי השוטר שוטרים. שמונה

האח השוטרים המקום. לבעלי כספי קנס
האורחים. את מפזרים רים

 באבא נראתה חודשים שישה לפני עד
 עשרים־ פתוח היה המקום אחרת. קצת

ה סל החודש, כל ביממה, שעות וארבע
ל היה אפשר מיום־הכיפורים לבד שנה.
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 משעות שעה בכל במיסעדה •ולשתות אכול
והלילה. העם
חב הקודמים, המקום שבעלי אחרי רק

 המיסעדה את השכירו בע״ם, באבא רת
מפז הירקון מרחב שוטרי החלו לאחרים.

הלקוחות. את רים
 השחור בפנקס •נרשמה באבא מיסעדת

 כמה לפני סבר הירקון מרחב שוטרי של
 בוסקילה, שרובי! אחרי זה היה חודשים.

 עם נעצר המרחב, מן סמ׳׳ר ובדרגת שוטר
 גניבה. בחשד נוספים שוטרים שיבעה עוד

 ימים •שבוע אז. •רעשה העמית העיתונות
שוט חמ״שה-עשר עוד נעצרו •לאהר-טכן

אשמה. באותה המרחב, מן רים
 בוסקילה רובין סמ״ר חתם עת באותה

 בהסכם תל-אביב. פרקליטות עם הסכם על
 הכלא מן שיחתרו !תמורת כי צויין זה

ול גניבות על לו. הידוע כל את יספר
 הראשון הדכר שוטרים. של שוחד קיחת

שוטרי לכל הוראת-קבע ״יש :היה שסיפר

 משמרת סל בתל״אביב. הירקון מרחב
ולש לאכול •הולכת עפודתה, את שגומרת

 פלי בכך, רוצה היא •אם באבא, אצל תות
 ״אין נאמד: הודאתו •בהמשך תשלום.״

 הפתיחה משעות •חריגה על דר׳ח לתת
באבא.״ מיסעדת לבעלי המקובלות

להאכיל
המישטדה את

 התמה כופר,ילה של ודעתו ך*
 מאז שנים. משש יותר •של תקופח 1 י

 את במיסעדד, לראות היה אפשר 1971
 אנשי בהמוניהם. הירקון מרחב שוטרי

 שוטרים אזרחי, •בלבוש המרכזית הידזי׳דד.
1•אכל בולם גבוהות, דרגות בעלי •במדים,

 תינם. — וערב צחריים סוקר, ארוחות שם
 בהם, משגיח שמישהו היה נדמה כאשר
 הסכום את וקיבלו — המקום לבעל שילמו

 האחורית. בדלת קודם־לכן, רגע ששילמו
 ברורה: היתה המיסעזזה לבעלי התמורה
 י והסגירה הפתיחה שעות לגבי עין עצימת

 בתל־ אחרת מיטעדה כל על המקובלות
אביב.

ה המיסעדה באבא היתה ימים באותם
 עשרים־דארבע פתוחה שהיתר, יחידה
 לבעלים שוהה כזה יתרת •ביממה. שעוות
 היה נראה פשוט, בחישוב כסף מאד הרסה

 שוטרי את להזמין שכדאי באבא לבעלי
 < כדי חשבונם, על •ולשתות לאכול המרחב

להם. •בילעדעח עבודה שעות להרוויח
 כהן, קובי החדשים, הבעלים שכרו כאשר

הטיס־ את יזרלכיץ, וקובי שנגרטן מקי
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לילה. מדי בדו״חות אותו יקנסו אם אפילו חינם, תל־אביב מישטרת את להאכיל ולא


