
 איבצן אריה יונדף. ילדי החזרת צע
הצ אשר שקול, כמפקד אז התגלה

 להקפיד — הטיפות בין לעבור ליח
הציבור. את להרגיז ולא החוק שמירת על

 אחת שעה תוך מרוצה. היה המישטרה * י ניידות תריסר חצי אל שנלווה איש ך*
 כמה לתת שבפיקודו השוטרים הצליחו
 בתי- כמה לסגור כבדים, דו״חות עשרות

ממקו ומבלים אורחים ולהבריח שעשועים
הבילוי. מות

 מרחב- מפקד איבצן, אריה סגן־ניצב
 היה תל־אביב, מחוז מישטרת של הירקון

 אזרחים נגד מילחמה של בעיצומה אז
 בעיות את לפתור גמר לא הוא שלווים.
 את לא ואפילו שלו במרחב הפשיעה

 אבל בתל־אביב, הכבדות התנועה בעיות
 מאשר פחות הרבה אותו עניינו אלה

 מדיסקוטקים, הבוקעים וההמולה הרעש
ל החליט הוא ומיסעדות. מועדוני-לילה

 להראות חזק, שהוא לתל־אביב הראות
 שתל־אביב החליט הוא קיים. שהוא לה

חצות. משעת החל רפאים עיר תהיה
 הרעש על שלווים מאזרחים תלונות ״יש
 לפני הסביר הוא כאלה,״ ממקומות הבוקע

 הזה. העולם לכתב שנים מעשר יותר
 אזרח שכל לכך להביא הוא שלי ״התפקיד

בלילה.״ בשקט לישון יוכל בתל-אביב
 הראשונה במילחמה אז נכשל איבצן

 נסגרו, אכן מועדונים כמה שלו. המפורסמת
לתוך הכניסו המיסעדות בעלי מרבית

״ נגד תו מ נמרח  זו
ה ו י ו - ל ז א א  מ
ה ו שיז י ת ו פ השק

 תל- אך הדו״חות, את הכספיים חישוביהם
כמנהגה. לנהוג המשיכה אביב

שאו האיש הלקח. את למד איבצן אריה
 וששונא בהצטיינות דבר כל לעשות הב

 נוח יותר הרבה מאז להיות למד להיכשל,
 עם להכות ולא לפשרות להגיע ונינוח,
 הרצל כשהובא כשנה, לפני בקיר. הראש
 וחטף המישטרה, למערכת מחוץ שפיר
 ה־ — חייו חלום את אפו מתחת ממש

 איבצן הנראה, ככל נזכר, — מפכ״לות
בתל־אביב. שלו בכישלון

 סטיררדלחי כימעט זו היתד. איבצן לגבי
 לתפקיד בתור״ ״הבא היה הוא אישית.

 הוא שאין החליט שר־הפנים המפכ״ל.
 השוטר דרגות את לשאת כדי טוב מספיק
 מישהו וחיפש ישראל של אחד מיספר

 לפרוש התכוון איבצן למערכת. מחוץ
 כפי דלת, בטריקת י השרות את ולעזוב

 יעשה. שהוא ציפה אותו שהכיר מי שכל
 לחרוק החליט הוא כן. עשה לא הוא אך

 הוא ואכן, הגדולה. לשעתו ולהמתין שיניים
שנה בדיוק משתלמת. ?והסבלנות הוכיח

הדיס את לסגור שניסה מאזגדודה חגיגה
 של ומועדוני־הלילה קוטקים

 הוא לילה. חיי מסיבות על דעתו את איבצן שינה תל־אביב
במסיבה הכבוד אורח היה ואף ירושלמיות, מסיבות בהרבה נראה

 גוטמן. יחיאל של סיפרו הוצאת לכבוד שבועיים לפני שנערכה
 במלון שנערך הבינלאומי, השוטרים איגוד בנשף איבצן נראה כאן

 מיוחד, ריקוד איבצן לכבוד ערכה רקדנית־הבטן בירושלים. הילטון
נטש. הרקדנית, עם מתחכך יראוהו שפקודיו רצה שלא איבצן,

הלבן הפנתר
ביקר
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ימים במשך אותו.

 שאבן אחרי בירושלים, בבית־חולים מאושפז איבצן
 בורג יוסף הד״ר שר״הפניס בליסתו. פגעה מפגינים
לדבר. איבצן אריה על הרופאים אסרו ארוכים

לנשיא הדגמה
אז, דיבר לא שעדיין איבצן,

 שנערכה בקבלת־פנים אורח היה מפקד״המחוז־הדרומי
 המפכ״ל פציעתו. אחרי ימים כמה בירושלים הנשיא בבית

בליסתו. נפגע בדיוק היכן נבון יצחק לנשיא הראה
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