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 הם ?״ קרה כשזה בבית אצלך
 הפצוע החליט הרגע באותו שאלו.
 היתד. לא ״איריס האמת. את לספר
מטל האחרונים בימים אבל אצלי,
 עלינו. ומאיימים ואליה אלי פנים

 כי אותה, שיחסלו אומרים לאיריס
מאיי עלי המישטרה. זמרת היא
 עם חי אני כי אותי, שיחסלו מים

זמרת.״
 ה־ נותן שאותו כינוי — הזמרת

 שמשתף מי לכל עולם־התחתון
 על ומלשין המישטרה עם פעולה

נרקו סתם היתד. לא עבריינים,
ה גם נרקומן. של ידידה מנית,

 מי על ידעו הפצוע וגם שוטרים
ה אחת דווידסקו, אירים מדובר.
שחק תל-אביב, של היפות נערות

ל וציירת דוגמנית קולנוע, נית
 אינה כבר יפה, אינה כבר שעבר,

 וגרוע הנוצצים בחוגים מופיעה
 שה- משוכנעת המישטרה :מכל

 גזר־דין עליה הוציא עולם־התחתון
מוות.

כ לפני נכשלה. המישטרה
 בבית- אירים של שמה עלה שנה

 לדין, הועמד סוחר־סמים המישפט.
 מחוקרי- אחד גילה הדיון ובמיסגרת
 פעולה שיתפה שאיריס המישטרה

הת המעצר. בהצלחת השוטרים עם
 אותו עם יצאה שאירים אז ברר

 לרכוש לתחנה־למימכד־סמים שוטר
 כצרכנית אותה שהכיר מהסוחר סם

 המיש־ את הובילה היא סמים.
סני כששאל לתחנה. ישר טרה
 ■חוקר- את סוחר־הסמים של גורו

 אם דוכן־העדים מעל המישטרה
ב איריס של עזרתה תמורת

דווידסקו דוגמנית
החיים על איום

 המישטדה ביטלה הסוחר לכידת
 בית־המישפט הרשה נגדה, תיקים

 על לענות שלא המישטרה לקצין י"
השאלה.
 היה לא העולם־התחתון אולם

 שנאמר מה התשובה. את צריך
ש החשדות את אישר במישפט

הנרקו בקרב רב זמן כבר רווחו
 איריס, נגד וסוחרי־הסמים מנים

 המיש־ עם פעולה משתפת שהיא
למחתרת. ירדה איריס טרה.

 הצליח לא שלמה שנה במשך
 סוחרי־הסמים אותה. למצוא איש

 שאירים ידעו הם בסבלנות. המתינו
ב או במוקדם וכי לסם, זקוקה

לידיהם. תיפול היא מאוחר
 כיצד להם התברר שעבר בשבוע

 לתחנות־ איריס כה עד הגיעה לא
 עם התחברה היא למימכר־סמים.

ה את להם מביא שהיה נרקומן,
המשותף. לביתם סמים
גזר־ את לשלוף שדאג מי היה

 איריס. נגד שהוצא המוות דין *
 ידידה, ספג שאותה הסכין, דקירת
ל לדוגמנית אזהרה סימן היתד.

שעבר.

ד פ ל ה ל ג י קטן קפה ב
 בלישכת הפקידות חת

*  האלוף חיל־הים, מפקד '
 על־ידי התבקשה אלמוג, זאב
 להכין בלישכה הקצינים אחד
 רגילה. בקשה זו היתר. קפה.
בחודשים מכינה פקידה אותה

נתיב ראש־אב״א
טלפונים מאות

 ביום פעמים כמה האחרונים
 אולם הלישכה. לקציני קפה

 קצין אותו שקיבל התשובה
״ה היתה: הצעירה מהחיילת

שחיילות בעיתון כתוב מפקד,

 כאלה גם היו ידיהם. במו הקפה
 החיילות תוכלנה שאם שטענו,

 למפקדיהם, קפה להכין לסרב
היחי מוראל את הדבר יערער

 של סמכותיותו ואת כולה דה
פקד.המ

ארז עיתונאי
האמת הכחשת

ה את להרגיע ניסה נתיב
 ולשכנע אליו שטילפנו מפקדים

 העולם. סוף אינו שהקפה אותם
 סיפורים להגיע החלו אט-אט

שהוגשו תלונות עשרות על

למפק קפה להכין צריכות לא
שלהם.״ דים

 נדהם. בה התבונן הקצין
 אך שלו, הקפה על ויתר הוא

 על תלונה ספגה חיילת אותה
 ממתינה והיא פקודה הפרת
למישפט. עתה

 ראש של בלישכתו הטלפונים
 לא נתיב, משה האלוף אכ״א,

האחרו בימים לצלצל הפסיקו
אלו בכירים, קצינים נים.
 ואלופי־מיש- תתי־אלופים פים׳

 בבהילות לנתיב טילפנו נר.
 לנהוג איד הנחיות: וביקשו

קפה. להכין המסרבות בפקידות
 בשבוע עמד כולו צה״ל

 בעשרות הרגליים. ץ!ל שעבר
 תשובת קצינים קיבלו יחידות
 מהפקידות כשביקשו סירוב
 מהם אחדים קפה. להכין שלהם

 ב- קצין אותו כמו התעקשו,
 אחרים חיל־הים. מפקד לישכת

 התעקשו. ולא בחוכמה נהגו
שתע עד להמתין החליטו הם

 אז עד להימנע הסערה, בור
 אותו להכין או קפה מלשתות
בעצמם.

 השבוע מטכ״ל בישיבת גם
 נגד החיילות במרד דיון נערך

 רב־אלוף הרמטכ״ל, מפקדיהן.
 התייחס איתן, (״רפול״) רפאל

 לרפול בחיוך. כולד. לפרשה
 הקצינים אם כלל איכפת לא

 הקפה. את בעצמם יעשו שלו
 עד לפתע הבין רפול גם אולם
 לקבל למפקדים חשוב כמה

מחיילותיהם. זה שירות

 קוצו על
קפה של

כש החלה כולה פרשה ך*  מעריב, של הצבאי הכתב 1 י
 פירסם ארז, (״יענקלה״) יעקוב
העמוד במיסגרת קצרה ידיעה

 סיפר ארז עיתונו. של האחרון
 קפה להכין שסירבה חיילת על

תפ זה שאין בטענה למפקדה,
 חיילת אותה בין היחסים קידה.
 יחסים הם שלה המפקד לבין

ל החליטו השניים ידידותיים.
 לפרקליטות- במשותף פנות

ה חוות־דעת, ולבקש הצבאית
 קפה להכין חייבת החיילת אם

לא. או למפקדה
 קבע ארז של הידיעה על־פי
 ש־ ,הראשי הצבאי הפרקליט

 קפה להכין חייבות אינן חיילות
 את שקראו אזרחים למפקדיהן.

 בחיוך. אליה התייחסו הידיעה
 הבינו אותה שקראו צבא אנשי
 בצה״ל, סערה תעורר שהיא

 גדולה, פעולת־תגמול שאפילו
להב או, סורים מיגים הפלת
 שחיתות פרשיות גילוי דיל,
 לשעבר, הקמצ״ר של זו כמו

ל שקטות יהיו ארבל, ברוך
עומתה.

ס
הרעת
תנאי־שרות

 מ- הידיעה את קיבל רז
 אצל בדק הוא מהימן. מקור 1\

ל אישור וקיבל דובר־צה״ל
 ביקש שהדובר למרות נכונותה,

 החיילת לפרסמה. שלא ממנו
 לפרקליטות־הצב- פנו ומפקדה

 שהגיעה התשובה אך אית,
 מהפרקליט היתד. לא אליהם
 ובעצמו, בכבודו הראשי הצבאי

צה״ל. מפרקליטי מאחד אלא
 הידיעה את ארז כתב זו ברוח

הח העיתון משכתב אך שלו,
 חוות־ שנותן משום-מד. ליט

 הצבאי הפרקליט היה הדעת
 של הידיעה את ותיקן הראשי

ארז.
את ושטפה הסערה כשפרצה

ל צה״ל החליט כולו, הצבא
 ידיעות של הצבאי לכתב הגיב.

 כאילו סיפור הודלף אחרונות
בידי אחרת. היא חוות־הדעת

 הסיפור הופיע אחרונות עות
 לדעת אך והמפקד, החיילת על

 שעל קבעה חוות־הדעת העיתון,
 גם פקודה, כל למלא החיילת

 קפה. להכנת פקודה זו אם
 את הביא אחרונות ידיעות

הצב הפרקליט של חוות־דעתו
החיי על המטילה הראשי, אי

למפקדיהן. קפה להכין לות
ל המשיכו הטלפונים אולם

 אכ״א. ראש של ללישכתו הגיע
לפר- התייחסו בכירים מפקדים

 לרב־ מכל,ש צזל״ל רובד
 הצב־ רפילדיט לא בי ודר,

 סרקדיט ודא הראשי אי
 דעת חוות נתן אחר, צבאי

 על״יהי קפה הבנת כסוגיית
כצה״ד. חיילות

 במסגרת כי מוסיף, הדובר
 וחיילת חייל כל הצבאי, החוק

הני הוראה כל למלא חייבים
 מפקדיהם על־ידי להם תנת

ה תפקידיהם מילוי במסגרת
קפה. הכנת לרבות רשמיים,

צה״ל דובר הודעת
קפה כן

 אפילו שהצחיקה ברצינות שה
 ראתה צה״ל קצונת נתיב. את

 האלמוני הפרקליט בהוראת
 והרעת המפקד במעמד פגיעה

 קצינים שלו. תנאי-ד,שירות
 כמפקדי־שדה הידועים בכירים,
 ב־ ותרגילים מילחמות שעברו

 כך על מחו קשים, תנאי־שדה
ספל את להכין עליהם שיהיה

 רבים מיקרים ועל חיילות, נגד
ל שחדלו לשכות־קצינים של

הקפה. הוראת בגלל תפקד

 הכבוד
האבוד

 צה״ל החליט זה שלב ך*
 שערה. מילחמה להשיב יי■

 בדרך־כלל המקמץ צה״ל, דובר
 והמביע לעיתונות, בהודעות

 של במיקרים רק דעתו את
 הודעת הוציא צבאיות, פעולות

 נדרש שמעריב מייוחדת, דובר
 דובר־צה״ל, הודעת לפרסמה.

 האחרון, הראשון ביום שיצאה
 רבה: ברצינות מנוסחת היתד,

 כי להבהיר מבקש צד,״ל ״דובר
 הראשי הצבאי הפרקליט לא

 נתן אחר צבאי פרקליט ולא
 הקפה הכנת בסוגיית חוות־דעת

בצה״ל. חיילות על-ידי
 הצבאי,״ החוק ״במיסגרת

 ״כל בהודעתו, צה״ל דובר ציין
 כל למלא חייבים וחיילת חייל

 על-ידי להם הניתנת הוראה
תפ מילוי במיסגרת מפקדיהם

 הכנת לרבות הרשמיים, קידיהם
קפה.״

 צה״ל קצין של האבוד כבודו
 רשמית הודעה על־ידי ניצל

 אולם דובר־צה״ל. של ויבשה
 בקרב פשטה כבר השמועה
עלי השנואה החובה החיילות.

 והגשתו הקפה הכנת ביותר, הן
 הודעה גם נפרצה. למפקדיהן,

 ב־ איום וגם דובר־צה״ל של
 של המרד יעזרו. לא מישפט

 ומכריח נמשך בצבא הפקידות
 על למחול קצינים ויותר יותר

 קפה להכין וללמוד כבודם
 יהיה, הבא השלב לעצמם.
 את יכינו שהקצינים כמובן,
לפקידותיהן. הקפה

— 3 7 , 2268 הזה העולם


