
ולתפ תת־אלוף לדרגת קרן מונה ארה״ב
 שלחתי גייסות־השיריון. מפקד סגן קיד
 עלייתו על אותו וברכתי חברי מכתב לו

 שאחד שמח שאני לו, כתבתי בדרגה.
המכ את גנרל. לדרגת עלה שלי החברים

 באלפי עכשיו והפיץ שיכפל הוא הזה תב
 עלה שהוא לאנשים להוכיח כדי עותקים,
בקי בו תלוי חייתי ושבעצם לפני בדרגה

שלי. הדרגה ובהעלאת דום
 כשנה לראשות־העיר לרוץ החלטתי אני
 אבל אותי ודירבן זה על ידע הוא לפניו.

 מתכונן גם שהוא לי אמר לא פעם אף
 סיפרו מסויים בשלב בי. ולהתחרות לרוץ

 לראשות- כן גם לרוץ מתכונן שקרן לי
 סיפר הוא לי משונה. לי נראה זה העיר.
 עד פרטיים. לעסקים ללכת מתכוון שהוא
 אלי אותו הביא משותף חבר אחד, שיום

 לרוץ מתכוון שהוא לי סיפר והוא הביתה,
 לו אמרתי המערך. מטעם לראשוודהעיר

 פגע זה כי ההחלטה על מתפלא שאני
 אמרתי כחברים. בינינו שהיתה באמינות

 שנינו את בעיר שמכירים שכיוון גם, לו
 הוא לי אבל להצליח, סיכוי שום לו אין

 שהוא חברית בצורה לו אמרתי יפריע.
 שהוא לי אמר הוא המערכה. את עלי יקשה
 לו איחלתי ממני. טוב יותר שהוא חושב

 הולך הוא שאם בליבי, וחשבתי הצלחה
 זה אולי אז אחרת, מפלגה מטעם לרוץ

 זה, את לי סיפר לא שהוא יפה לא
 גישה ולי סוציאליסטית גישה יש לו אבל

 מה בסדר. זה אז — ולאומית ימנית
 ההשמצות מערכת החלה שאז הוא, שקרה
 כאי בעל-פה. השמצות היו אלה נגדי.

 לא אבל אליהן. להתייחם יכולתי ולא לי
 צבאיים נושאים שרבבנו אני ולא הוא

אנ הרבה יש בינינו. הבחירות במילחמת
 ותחת פיקודו תחת ששירתו באשקלון שים

הנוש את שירבבו שאלה וכנראה פיקודי
הבחירות. למילחמת הצבאיים אים

 ביניכם היחסים מערכת מה •
ז היום

 זה מדברים. לא שאנחנו למצב הגענו
 שלו ואנשים לחוגי־בית בא שהייתי אחרי

יורה, פושע, ״אתה :לי אומרים היו
 יצרו בטלפוגים.״ ומאיים כלבים משסה

 קשה ודיקטאטור. טירוריסט של תדמית לי
 ולא מהאצבע מצוץ שזה להוכיח לי היה

הסי את שהפיץ קרן לא שזה נכון נכון.
 שתומכים האנשים רק אלא עלי, פורים

 משמיץ אינו עצמו שקרן יודע גם אני בו.
 זה את שעושה מי חוג־בית. בשום אותי
 הוא אם אבל שמסביבו. האנשים אלה

 לקבל צריך הוא מילחמת־בחירות, מנהל
 הזאת, המילחמה על אחריות עצמו על

 את עצמי על מקבל אני ולרע. לטוב
סביבי. שנעשה מה לכל האחריות

 העיקריות הטענות אהת •
 עם מתרועע שאתה היא נגיד

ם... עברייני
בשי גרתי 1958ב- לאשקלון כשבאתי

 בדרגת צעיר קצין אז הייתי דרומי. כון
 טלפון לו שהיה בשכונה היחיד הייתי סגן.

 בשלושה פעם הביתה, בא כשהייתי בבית.
 בית- קומנדקאר. עם בא הייתי שבועות,
 ברחובות אז היה ביותר הקרוב החולים

 בבית־החולים קרובים לו שהיו מי וכל
 זה את עשה בשלומם לשאול רצה והוא
 להעביר צריכים כשהיו שלי. הטלפון דרך

 מעירים היו לבית־החולים, יולדת בלילה
 אותה שאקח כדי הלילה באמצע אותי

תו ובין ביני נוצר כך הקומנדקאר. עם
 שנמשך הדוק, קשר האלה השכונות שבי
 וערק שהסתבך צעיר בחור כל היום. עד

 אלי פונה לשרת, לחזור ורוצה מהצבא
 איתם לשבת מתבייש לא אני לו. שאעזור

מת אני פרטים. מהם ולקחת בבתי-קפה
אותם לקבל ומבקש לפרקליט־הצבאי קשר

 אבל לדין אותם להעמיד — לצבא חזרה
 כל נהגתי כך שלהם. בבעיות להתחשב

ל מחזיר שאני נפש שכל הרגשתי חיי.
לחמי. את בזאת קונה אני מוטב
 ששירת אחד, אלים ביריון באשקלון יש

מסו שהיתה צנחנים, בפלוגת במילחמה
שלי. לחטיבה פחת

ראיתי
 אל כתף נלחמנו במילחמה. הבחור את

 בינינו יש מאוד. אותו מעריו ואני כתף
 בבית־קפה יושב כשהוא אחוות־לוחמים.

 קפה״, איתי תשתה בוא ״נתקה :לי וקורא
לע אמשיך ואני איתו. לשתות גאה אני

 למרות ראש־עיר, כשאהיה גם זאת שות
יאה. לא שזה שטוענים המכופתרים כל

 מגיל שהסתבך באשקלון, בחור עוד יש
 עמד כשהוא גורל. מוכה בחור זהו צעיר.

הז לאשתי שלה הוא ,40 בגיל להתחתן
 באתי ספיישל. טכסי עם לחתונה מנה

 הולכים שאנחנו לאשתי ואמרתי לחופשה
לחו מתחת אותי ראה כשהוא לחתונה.

 שלו גובה המטרים שני כל עם אז פה,
 לו שנתתי הרגשתי לבכות. התחיל הוא

 הדלת את נעלה לא שהחברה — תקווה
 שהייתי דיברה העיר כל למחרת בפניו.

עבריינים. של בחתונה
 עם מתרועע שאני עלי מספרים לכן

 לאנשים לעזור אוסיף אני אבל עבריינים.
 להם משמש אני שאוכל. ככל אומללים
אחר. אדם מכל יותר ואוטוריטה כדוגמה

 שכל ואומר לאיש גס זאת אמרתי לא
נכון. לא זה

 את הגיש ששרמן שאחרי להיות יכול
 את שביטלו וראה בני ונגד נגדי התלונה

 דברים כמה בשעתו הפליט הוא גזר־הדין
 בנו ואנשים כנפיים קיבלו הדברים נגדי.

שלם. סיפור זה על
איו של פרשה גם אוזכרה •
.חכרת־החשמד איש עד מים . .
 לחופשה אחד יום כשחזרתי ,1958ב־

 היינו בוכה. אשתי את מצאתי מהצבא,
 בלי שבוע נשארה והיא שנה אז נשואים
 את שהחליפו בתקופה היה זה חשמל.

שמה לא והיא החברה של פתקי-התשלום

 והוא בחוץ.״ יסתובב לא שהכלב גדר
 — מאבן ולא מרשת — הגדר את הקים
 אחרי השכנים. של הגדרות עם אחד בקו

 ראיתי מהבית, כשיצאתי שבועות, שלושה
ש לי אמר הוא הגדר. את מודד בחור

 ״אז לו: אמרתי מהעיריה. שטח גנבתי
 ומודיע בדלת אצלי דופק לא אתה למה

 אשאל ״לא לי: השיב הוא זה?״ על לי
 ויכוח. בינינו היה לעשות!״ מה אותך
שהת מהעיריה מכתב קיבלתי שבוע אחרי

לי. שייך שלא שטח על פשטתי
 שם לבנות העיריה שבכוונת לי הודיעו

 בשטח הגדר את להציב עלי ולכן מקלט
 אמרתי לעיריה. הלכתי שלי. לבית ששייך
 מה בדיוק ידעתי לא וכי מצטער שאני
 שאשאיר להסכם, הגענו שלי. השטח גבול

 השטח את תצטרך וכשהעיריה הגדר את
רשמי. מיכתב כך על קיבלתי אותה. אזיז

מכי על משא־ומתן ניהלתי זמן באותו
 ללקוח, המיכתב את הראיתי הבית. רת

ש לו והסברתי הבית, את לקנות שעמד
 את להזיז יצטרך תפנה שהעיריה ברגע
 שמכרתי בבית גר כבר שהוא אחרי הגדר.

לב שהולכים מהעיריה מכתב קיבלתי לו,
 הגדר. את להזיז ושעלי המיקלט את נות

 הדייר של לאשתו המכתב עם הלכתי
 את להחזיר עובדים שיבואו לה, והודעתי

 אבל הסיפור. נגמר בזה למקומה. הגדר
 תנאי קבענו הקונה. עם סיכסוך לי היה

 מצידי אני בהם. עמד לא והוא תשלום
ש החדש הבית בעד לשלם צריך הייתי

 רציניים ויכוחים האיש עם לי היו קניתי.
 דרשתי אז אותי. ללכלך התחיל והוא
שהש המזגנים עבור תמורה גם ממנו
אותם. לקחת היתה ושזכותי בבית ארתי

 שלם ״שבוע
חשמל״ בלי

 הפרשה כדיוק היתה מה •
 חיים המישטרה סמל וכין כינך

זו שרמן
 ״מיני שנקרא מה יש בארצות־הברית

 מכסחת של מנוע עם אופניים — בייק״
 דבר על שם נוסע 7 מגיל ילד כל דשא.
 כזה דבר הבאתי לארץ, כשחזרתי כזה.

 אחד יום הדשא. על זה על נסע והילד
 שצריך לי והעיר שדמן הסמל אלי בא

 שכדאי לו אמרתי הזה. לדבר רישיון
 רישיון צריך אם תקדים זה כי — שיבדוק

 שניה פעם חזר הוא כזה. ננסי לכלי־רכב
 תלונה להגיש נאלץ שהוא לי והודיע

 האופנוע על שנסע שלי הילד נגד גם
 זה את שהחזקתי על נגדי וגם הננסי,

 אחרי צוחק. שהוא חשבתי רישיון. בלי
 כתבתי לבית־המישפט. הזמנה קיבלתי זמן

 המישטרה של הדרום מחוז למפקד מכתב
 ידעתי שלא סיפרתי העניין. את והסברתי

 זה ושלדעתי רישיון טעון כזה שכלי-רכב
 11 בן ילד זה בגלל להעמיד בסדר לא

למישפט.
 הוראה שניתנה תשובה מכתב קיבלתי

 מכתב פי על רק נגדי. גזר־הדין את לבטל
 נגדי מישפט בינתיים שהיה למדתי זה

 על איימתי לא מעולם גזר־דין. ושניתן
 אחרי כלבי. אח בו שיסיתי ולא שרמן

 הוא הפרשה, את פירסם הזה שהעולם
 ישנתי ׳לא לי: ואמר ביוזמתו אלי בא
 בנוכחותי מבפנים.׳ נשרף אני הלילה. כל

 לפני הבא: המכתב את לכם כתב הוא
 וביקש עתונכס כתב עמי נפגש כשבועיים

 שלא לו, עניתי נתקה. על פרטים לדעת
 נגד דבר שוס לי ואין דבר לו אומר
 הרבה נתקה מר עשה דעתי ושלפי נתקה

 חייבת שהמדינה גם ודעתי המדינה בשביל
 ב־ שפורסמו לדברים בקשר הרבה. לו

נש לא מעולם :להעיר ברצוני עתונכס
 מעולם נתקה ;ניר מר של לביתו לחתי

 וממולם כלבו את בי שישסח אמר לא
 אמר לא מעולם נתקה ;בי שירה איים לא

 ביל־ זו לא מהמישטרה. לפיטורי שיגרום
— לעתונאי אלה דברים אמרתי שלא בד

נאזרח נתקה(יו מועמד
 אחד בא החשבון. את שילמה ולא לב

 וניתק הצידה אותה דחף מחברת־החשמל,
 היתד׳ היא הביתה שבאתי עד החשמל. את

בחושך. שבוע
 במדים נסעתי הסיפור את כששמעתי

 ״תשמעו, להם: ואמרתי לחברת־החשמל
 מרוגז. שהייתי ברור שקרה.״ מה זה

 עוד לביתי החשמל את שיחברו דרשתי
 את שילמתי שבינתיים אחרי יום, באותו

 שם היה ולא שישי ביום היה זה החשבון.
 את ממנו ביקשתי התורן. מלבד אחד אף

 אליו צילצלתי החברה. מנהל של הטלפון
 לחבר הורה והוא היה מה לו וסיפרתי

 כל זה היום. באותו עוד החשמל את לי
 קרה זה איומים. שום היו לא הסיפור.

ב שבאתי זה שנה. עשרים לפני בדיוק
 את לי שניתקו זה על וברוגז, צעקות
 ג׳חש אז הייתי נכון. אולי זה — החשמל

 תלונה כל נגדי הוגשה לא אבל צעיר,
למישטרה.

ש הגדר פרשת עוד ;ותרה +
 היה מה עירוני. שטח עד הקמת

? בדיוק אז
ה רוב הייתי בפיקוד-הצפון, כששרתתי

 באה דרורה, אשתי, לבית. מחוץ שבוע
 צרות לה עושה שלנו שהכלב בטענות

 הזמנתי מישהו. לנשוך יכול עוד והוא
״תבנה לו: ואמרתי גדרות שבונה בחור,

 והיום לצעוק והתחיל הגג על עלה האיש
 נגדי. בו להשתמש שמעוניינים כאלה יש
והגדר. הבית על הסיפור כל זה

 שמעו בי שטענו אנשים היו •
 ש״אני בחוג-כית. מאיים אותן•
 לכו- שיספר שרון אריק את אכיא

״ הנמושה מי דם . . . ן ר ק
 לאשקלון, שרון אריק את אביא אני

 משהו יגיד הוא אם יודע לא אני אבל
 יספר שאריק מעולם אמרתי לא קרן. נגד
 חס מקרב. וברח נמושה שהוא קרן על

נוש לשרבב עניין שום לי אין וחלילה.
 לא אני במילחמת־הבחירות. צבאיים אים

 כמו עלי, צה״ל של מכתב שום הפצתי
 את שהפיצו קרן, של האנשים שעשו

 שאני מה אליו. גור מוטה של מיכתבו
ש ראיון ,והפצת ששיכפלתי זה, עשיתי

 שבו במעריב, גולדשטיין דב עמי ערך
 היו לא אבל שלי. הצבאי העבר סופר

 חומר היה זה צבאיים. מיסמכים שום שם
זה. את להפיץ שראוי וחשבתי טוב
 כמיל־ שמעורב כמי נתקה, •

 מה מוניציפאלית, גנרללם חמת
 ה־ הגנרלים מילחמת עד דעתן•

צה״לית?
 שטויות. על הם הגנרלים מילחמות כל

 קרה מה היום עד יודעים לא בכלל הם
יזה. על ואספר יום יגיע ממש. בשטח
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