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 מכך. הנובעים עור וגרויי קשקשים נגד יעיל — שמפו פיויוקיו
 בייצור המתמחות פישר דרי מעבדות של מיוחד פיתוח הוא שמפו פיוידקס
 רפואי, בידע קוסמטיס תבשיריס
לשימוש. ונעים ריחני שמפו פיוידקס
 לכליו משומן, השיער את ומנקה הראש עור את מחטא שמפו פיוידקש

ומקשקשים.
 המובחרות ובפרפומריות המרקחת בבתי אותו דרשו — שטפי פייידקס
מיעילותו.' אתם גס ותופתעו
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 להקטין החלטנו לכן בלבד. קצר
 של מעצרם על־ידי הביקוש את

 אשפתות במיבצע המשתמשים.
מש גם הראשונה בפעם נעצרו

 ועוד המידע, כל את תמשים.״
 העיתונאי־ הזה להעולס מסר יותר,

 סגן־ני- המישטרה, דובר לשעבר,
 המיב־ כי סיפר הוא ארד. אריה צב
 את ומילא ארצי, בהיקף היה צע
המטרות. כל

 שוטרים כמד, הדובר כשנשאל
 כי להשיב ידע במיבצע, השתתפו

 מיספרים אבל איש, מאלף יותר
 גם הוא בידיו. היו לא מדוייקים

 המיבצע עלה כמה לאמר ידע לא
 כאשר הישראלי. למשלם־ד,מיפים

יסו מידע פרטי למסור התבקש
 ואילו נעצרו אנשים כמה — דיים

 המישט- בידי נפלו סמים כמויות
המידע את ישיג כי הבטיח — רה

 סוחרי-סמים כי הדובר של גירסתו
ב המיצבורים את מחזיקים אינם

 אפשרות היתד, לא ולכן ביתם,
 המיבצע. בעת הסמים את לתפוס

 שנגד כיוון בכך, צורך גם היה לא
 כבר היו העצירים למחצית קרוב

 — למישפט מספיקות ראיות
 על- בעבר שנעשו סמים מקניות

מוסווים. שוטרים ידי
פית המישטרה כי מסר הדובר

 הטכניקה את האחרונה בשנה חה
 על- הנשלחים קונים־סוכנים, של
 מבויי־ קניות לבצע המישטרד, ידי

 ברור הסוחרים. את וללכוד מות
 לקונים המתחזים אלה, שוטרים כי

 אצ- של קניות ומבצעים תמימים
אי כדורי־סם, כמה או בע־חשיש

 הם הגדולים, בסוחרים נפגשים נם
ה המתווכים בפושרים, נתקלים
 להעיד. יכולים הם ונגדם זעירים,

ב הנעצרים כמחצית שנגד כיוון

 מישטרת־יש- כי להאמין קשה
 להערך מסוגלת היתר, לא ראל

ב סוחרי־סמים 172 של למעצרם
מ להבריחם בלי המדינה רחבי
ראש.

 את הרוויחו. הדין עורכי־
 קצין* נתן המוזר למיבצע ההסבר

 בעי- להישאר שביקש מישטרה,
 קיימת כי הסביר הוא לום־שם.

 הזרוע־המיבצעית בין קשה תחרות
 והזרוע־הפועלת־בשטח. במישטרה

הח המפכ״ל לתפקידו נכנם מאז
עי הזרוע-המיבצעית קיבלה דש,
 נעשה זד, מיבצע וגם רב. דוד

 מחלק- קציני של דעתם על שלא
 איש עליהם. נכפה המיבצע סמים.

 על־ידי שנחקרו חמישטרה, מאנשי
 במיב־ השתתפו ואשר הזה העולם

נעשה. מה לשם ידעו לא צע,
ה החלו בארץ לבתי־המישפט

ב* שנתפסו ■נאשמים להגיע שבוע

ארד דוברשפיר מפכ״ד
התפוצץ הפיף,סום בלון

 ״אם למחרת. אותו וימסור הזה,
 אצל יימצא החומר אהיה, לא אני

הדובר. סיים ויינטראוב,״ הגברת
 ל- שיחות-הטלפון שש למרות

 למחרת התקבלה לא הדובר, מישרד
ש כיוון המובטחת, הסטטיסטיקה

 ויינטראוב הגברת וגם הדובר גם
 ידע לא ואיש במישרד, היו לא

 מיב־ של הסטטיסטיקה על דבר
צע־אשפתות.

נמ שיחה אחרי השלישי, ביום
 קובי בשם פקד ענד. בטלפון, רצת
 וב- ארוכה ציפיד, אחרי אבל בכר.

 את למסור הואיל בולט אי־רצון
 אחרי להשיג שהצליח הפרטים
 מאומצת. עבודה של ימים שלושה
 סוח־ 172 במיבצע נעצרו לדבריו

ה בכל משתמשים 68ו־ רי־סמים
 כמות את למסור ידע לא הוא ארץ.

 לאמר ידע אך שנתפסה, הסמים
 זו שלא ״כיוון קטנה, היא כי

 לא הוא גם מטרת־המיבצע.״ היתד,
 וכמה השתתפו שוטרים כמה ידע
המיבצע. עלה

 היתד, כמה עד מפתיע זה היה
 מידע במסירת קמצנית המישטרה

 ואשר הפירסומת, זרקורי לאור
 שנערך יוקרה, מיבצע על ממשי
 מהדורת- בכל ושוב שוב פורסם
 המישטרה במדינה. ועיתון חדשות

 שתוצאות למסקנה, הגיעה פשוט
מאכז היו והיוקרתי היקר המיבצע

 את למנוע השתדלה ולכן בות,
 לפי אפילו שכן לעיתונות. דליפתן
 המישט־ שמסרה המיזערי המידע

 לחמישה נזקקו כי מסתבר, רה,
 עציר. כל על לפחות, שוטרים,

מש הם מהעצירים שליש כאשר
 היה לא בוודאי שמעצרם תמשים

מסוכן. או קשה
 הסמים כמות לידי. קרנכ׳ל

 שאיש קטנה, בה היתד, שנמצאה
בוודאי נכונה אליה. התייחס לא

לידסקי סניגורית
הכנסה מביאה הנזישטרה

 מלאות עדויות היו כבר מיבצע
 את לבצע היה אפשר הקונים, של

 כתב- את ולהגיש עת, בכל מעצרם
 הקיימות. הראיות על־סמך האישום

ה הקרנבל נערך בכל-זאת מדוע
שוט המוני השתתפו שבו לילי,
 :הדובר אומר ז מישרתי ורכב רים

 לעצור בבת־אחת שרצינו ״כיוון
 הקמים. את ולחשוף כולם, את

 וסוחרים יוודע, הדבר כי וחששנו
ויתחבאו״. יברחו

 שטרה־ אורי השופט בפני מיבצע.
כא שניים הופיעו בתל־אביב מן

 צעיר קרונטל. יובל היד, האחד לה.
 לפני בצה״ל שרותו את שסיים

 בבית לגור עבר הוא קצר. זמן
 את ועיבד צופית, במושב סבתו

 את לממן עזר בכך אדמותיה.
 במוסד־לחולים־כרמיים. שהייתה

 עימו. להתגורר לחבר התיר הוא
לדב מוסווים, שוטרים קנו פעמיים

 מידי אצבע־חשיש התביעה, רי
 פשטו המיבצע ביום לדירה. שכנו

 יובל, את ועצרו הבית על שוטרים
 עימו. מתגורר אינו כבר חברו שכן

 בבית כי העלה מדוקדק חיפוש
מרי וצמח חשיש גרם 3.2 נמצא

 בהה־ נאשם יובל בעציץ. חואנה
 על-ידי — סם ובייצור זקת־סם

 עלי- את וצרך פורר שקטף, כך
המריחואנה.

 עד מעצרו את ביקשה התביעה
 שוכנע השופט אך ההליכים. תום

 נירה עורכת־הדין, של מטיעוניה
 חמור, אינו המקרר, כי לידסקי,

 אם ספק יובל יורשע אם גם וכי
 ש- נוסף, עציר מאסר. עליו יוטל

ב שוחרר מוסווה, לשוטר חשיש
 אצבעות- שתי במכירת נאשם
להצ דוגמות אלה היו יום. אותו
המיבצע. לחת

 מהמיבצע שהרוויחו ״היחידים
 במים- התלוצצו עורכי־הדין,״ היו

בתי־־המישפט. דרמות

מיזר טיפזל
 אושפזה סהן אסתר

 לאחר כסית-חוליס
את אך — שהותקפה

המישטרה שיחררה התוקף
ב חמש בשעה השישי, ביום
הו- בבית הטלפון צילצל בוקר,

2255 הזה העולם48


