
 פירמה״. של ״חשד בגדר היא הטלפון,
 להוסיף ידעו לשילנסקי המקורבים אנשים

 גם ולהסביר השאילתה של זה חלק על
 ירד לדבריהם המנופח. החשבון מקור את
 המתגעגע והאב מהארץ אבינועם של בנו

 על לניו־יורק מטבעון טלפון שיחות קיים
 שונה. היא שהאמת אלא המישטרה. חשבון
 אבינועם של ביותר הגדול הטלפון חשבון
 התייחס זה חשבון לירות. 5000ב־ הסתכם
 היורד בנו כבר שהה שבה לתקופה דווקא

 לאחר חזר אליה בישראל, אבינועם של
בארצות־הברית. לימודיו את שסיים

אבי אפילו חש זה לחשבון ביחס אולם
 למיש־ פנה הוא מדי. מנופח הוא כי נועם

 תשובת כך. על והתלונן התיקשורת רד
 יש טבעון של ״בטלפונים :היתה המישרד

 לנו ואין הגשמים, בתקופת בעיות תמיד
לעשות.״ מה

שוטרים______
כפיים מוחאים

 וכאשר נגדו, ההשמצות גל נכר אשר ^
נש שלא השאילתה עותק אליו הגיע

 הוא יוזמה. לנקוט אבינועם החליט אלה,
המר מחמשת אחד בכל כנסי־שוטרים ערך

 סכר להציב וכדי פיקודו, שתחת חבים
 על לשוטריו סיפר השמועות, גל בפני

אותה. להם והסביר השאילתה
אבי של ממלוויו אחד כך אאר סיפר
שוט במישטרה ראיתי לא ״מעולם נועם:

 אחרי שלהם, למפקד כפיים המוחאים רים
איתם.״ משוחח שהוא

 ה־ הצפוני במחוז ביקר שעבר בשבוע
 רב-ניצב המישטרה, של החדש ססכ״ל
אבי על־ידי מלווה כשהוא שפיר. הרצל
 מישטרת במטה גם שפיר ביקר נועם,
 בנצרת מיבנה באותו השוכן העמקים, מרחב

 שפיר, אבינועם. של המטה גם ממוקם שבו
הסי לפרשת הנוגע בכל כבר שעודכן

 על־ידי התקבל טבריה, ולפרשת גריות
 התייחס לא שפיר פרי. אמיר המרחב מפקד

והס פריי של במרחב שהתרחשו לפרשות
 זמן ״כמה הקצין: את ששאל בכך תפק
 ״תשע :היתד, התשובה ״1 כאן משרת אתה

 לעזוב עליו כי לפרי הודיע שפיר שנים.״
אחר. לתפקיד ולעבור תפקידו את מיד

 בעיק־ הדחה היא זו כי ברור היה לפרי
אבי נגד השמועות וגל השאילתה בות

 כעבור התפרסמה ההדחה על ידיעה נועם.
 משוכנע היה פרי היומית. בעיתונות יום

 מאחרי שעומד הוא אבינועם כי בתחילה
 יומיים שנערכה שיחה רק שלו. ההדחה

הארצי במטה המפכ״ל, בלישכת כך אחר

זורע ידיד
הח״כים על לחץ

 לא אבינועם כי לפרי הבהירה בירושלים.
המפכ״ל. של ההחלטה על כלל ידע

 שהפיצו המישטרה, קציני גילו כאשר
 השאילתה כי אבינועם, נגד השמועות את
 של בסופו הוגשה לא שילנסקי ח״כ של

 לא מהתפקיד פרי של סילוקו וכי דבר,
 להדליף החלו הם אבינועם, ביוזמת נעשה

 על נוספים סיפורים לאמצעי־התיקשורת
ה שוטרי אבינועם. של כביכול שחיתותו

וסי שמועות בגלי הם אף מוצפים מחוז
שרו על פורים  של כביכול המפוקפק יו

שלהם. המפקד
 מתייחס שהודלף האחרון הסיפור
שוטרת המחוז, מפקד של לפקידתו

 המפיצים לדברי שמש. שושנה בשם צעירה
 רשיון־נהיגה הוצאת לשמש אבינועם אישר

ב משמשת היא שאין למרות מישטרתי,
ל הסיפור הגיע כאשר מיבצעי. תפקיד

 כיצד לבדוק החליט הוא אבינועם אוזני
 המיש־ הנהיגה רשיון את שושנה קיבלה
 חתום שעליו הטופס את וגילה שלה טרתי

 שקדם המחוז מפקד זה היה הרשיון. מאשר
 שמש שושנה רון. (״מוטקה״) מרדכי לו,

בזמנו. עוד כפקידה שימשה

 מיניבוס
הדרן אס על

ש הנהיגה, רשיון על הסיפור ולס
■  בין אישיים יחסים על לרמוז נועד י

לסי הקדמה רק היווה לפקידתו׳ אבינועם
 שושנה שעבר. בשבוע שהתפוצץ אחר, פור

 במיגדל״העמק. הוריה עם מתגוררת שמש
 של קטן עדר על היא ההורים פרנסת

 שיביא מי היה ולא חלו ההורים כבשים.
 אישור קיבלה שושנה למשק. כבשים מזון

 שק בו ולהעביר מישטרתי מיניבוס לקחת
 ל- בדרך הוריה. של המשק אל שעורים

 שאישר מי המיניבוס. נתקע מיגדל־העמק
 חשש לידיה המיניבוס את לקחת לשושנה

 ולהזמין המישטרתיים הנוהגים לפי לפעול
 הפרטית הנסיעה תתגלה פן גרירה, חברת

 מנצרת. ערבי גרר הוזמן לכן שושנה. של
 כסף היה לא לאיש אולם חולץ, המיניבוס

 לבסוף שוכנע זה הערבי. לגרר לשלם כדי
ו הוא לטובתו הכסף על לוותר עליו כי

המישטרה. לטובת
 הוא כי התברר הסיפור, נודע כאשר

 אבינועם אחד: מילבד פרטיו, בכל נכון
 את שאישר הוא לא העניין. על ידע לא כלל

 סגנו, אלא שושנה, של הפרטית הנסיעה
 משמשת שושנה חדאד; יצחק תת*ניצב

 של היחידי הקשר חדאד. של כפקידה גם
ר: פשוט קשר הוא לפרשה אבינועם ברו  ו

 להקים הורה הוא עליה, לו נודע כאשר
 המסקנות את ולהסיק ועדת־חקירה מיד

לא זו עובדה אך המתאימות. האישיות

פרי מישנה ניצב־
? מה ביגלל העברה

לוי סגן־ניצכ
חקירה בעיקבות השעייה

שילנסקי ח״ב
בחוטים מושך

 באבינועם להילחם שהחליטו למי הפריעה
הסיפור. את ולהפיץ

 שקי־שקדיס1
מוחרמיס

 עתה, המושעה לוי, גידעון ניצב גן־ ^
הזה, העולם כתב לשאלת להשיב סירב

ההש מערכת מאחרי שעומד זה הוא אם
 שלי ״התשובה אבינועם. נגד הענפה מצות
 אמר הוא המישפט,״ אחרי עד לחכות יכולה

ה פרי, אמיר ניצב־מישנה גם השבוע.
 תפקיד שיקבל עד בביתו, עתה ממתין

 שאלת על להגיב סירב חדש, מישטרתי
 גל מאחרי העומד הוא אם הזה העולם

 להתראיין אישור ניתן לשניים השמועות.
 שלא בחרו זאת למרות אולם זו, בפרשה

להתראיין.
 לפי נמשך. אבינועם נגד הסיפורים מסע

ש בכך, אבינועם מואשם הסיפורים אחד
 לגבות שלא חיפה בנמל מכס לאנשי הורה
 חדישה, אל־קאמינו מכונית עבור מכס

 גם כמובן, חותנו. על־ידי לארץ שהובאה
 כדי הרגילה. הטכניקה שוב ננקטה כאן

 לא פרטים הולבשו אמין יישמע שהסיפור
 היא האמת אמת. של גרעין על נכונים

מכו לאחרונה קיבל אבינועם של שחותנו
 נמל דרך שהגיעה חדשה, אל־קאמינו נית

 יש אבינועם של חותנו- שבידי אלא חיפה.
 המכס כי המאשרים, וקבלות ■מיסמכים

במלואו. שולם עליה
 מישפחה לבן הוא אף נוגע אחר סיפור

 תבור. בכפר אח לאבינועם אבינועם. של
 על-ידי האח נתפס אחדים שבועות לפני

 כשהוא ירקות לשיווק המועצה של מפקחים
 שלו השקדים ממטע שקי־שקדים מוביל
ולאחר הוחרמו, השקים שבכפר. לביתו

 הם קנס, אבינועם של אחיו על שהוטל
והוחזרו. שוחררו
 הצפון מחוז במישטרת השמועות קבלני

 שמועה, הפיצו הם בפעולה. מיד החלו
 של הפלילי התיק את אבינועם סגר כאילו
 הנושא אחרת. היתה האמת ושוב, אחיו.
 תיק בכלל היה ולא מישטרתי נושא אינו

לסגור. היה אפשר שאותו כלשהו, פלילי
 הצפוני המחוז במטה בכירים לקצינים

 מפקדם. נגד הסיפורים את מפיץ מי ידוע
 המחוז את להבריא אבינועם של נסיונו

 של ביותר הגרוע המחוז שהיה — הצפוני
 לטוב והפך רון של בתקופתו המישטרה

 — לתפקידו נכנס שאבינועם מאז ביותר
 שבה החזקה היד רבים. יריבים נגדו קומם
 מצויה המישטרה בתוך כי גילה כאשר נקט

 קצינים מעורבים שבה מבריחים, של רשת
 מי כל של המיידית וההשעייה בכירים,

 קוממה זו, פלילית בפרשה מעורב שהיה
 של הבכירה הקצונה את בעיקר נגדו

העמקים. מרחב
 מאבינועם להיפרע שהחליטו לקצינים

 עיתונאים כמה עם מצויינים קשרים יש
מקומיים.

 ׳ גל על להגיב מוכן אינו עצמו אבינועם
 חשדות לי ״יש סביבו: שגאה השמועות

הסי את שמפיץ מי לגבי מבוססים די
 לכן לכך. הוכחות לי אין אבל עלי, פורים

 מישהו. נגד בצעדים בינתיים אנקוט לא
 כל צריך שאני זה, הוא לי שמפריע מה

 אחדי אחות, לי שאין ולהוכיח לקום פעם
 שהגל למקווה אני אחותי... כי שמספרים

 השוטרים בעבודת יפגע לא הזה העכור
 המחוז שוטרי עם שלי מהפגישות במחוז.
ל ספורים. הזה הגל של ימיו כי הבנתי
 מתאימה קרקע אין כאלה רעילים צמחים
נקלטים.״ אינם והם שלי במחוז

!■ ינאי יוסי
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