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בלזדיית־שדתיה
 הצפונית העיירה רוכלי

 את מנצלים וסוחריה
 מן ונופים המידחמה

 העורה בכר החיילים
רוחם♦ ע?

 זמנים ידעה לא קריית־שמונה
 המרכז רב. זמן מזה כל־כך טובים
 שקיבלו מילואים, חיילי הומה

מנב הם מעסות. שעות־חופשה
 ולשבת הביתה להתקשר אותן לים
במרכז. בבתי-קפה בירה כוס על

 ובבתי־הק- במיסעדות השלטים
 של באותיות מכריזים במרכז שה

ל 1070 של ״הנחה :קידוש־לבגה
 חיילי אולם במדים!' בה״ל חיילי

 הפק־ על לספר יודעים המילואים
 שב־ לדבר שהפכו עות־פחירים,

 את הריחו בעלי־העסקים שיגרה.
 והם לפניהם, שנפתח מיכרה־הזהב

מעצורים. ללא מתוכו מרים
 יום,״ כל כאן נמצאים ״אנחנו

 ברעד. וזאב צברי אליאב סיפרו
 ב־ המוצבים חיילי־מילואים שני

 בפיתה. חומוס .אכלנו נבטייה.
למח ומעליבה. דלה מנה קיבלנו

שרו שיפודי-לבבות שני הזמנו רת
שי סלט. וקצת צ׳יפס קצת פים,
 בה־ בתל־אביב, שקל. 125 למנו

שי ארבעה מקבלים אנחנו תקווה,
תוס ועוד שהוא סוג מכל פודים

 50 של במחיר זה כל — פות
!״שקל

מילו חייל בשיחה התערב כאן
 50. :מנהריה אמזלג דניאל אים,
 עם בפיתה אחד שיפוד עבור שקל
 מכיר אני ז יקר לא זה סלט קצת
 לא מדוע כשנשאל המחירים.״ את

מת שהוא ענה כך, על התרעם
 ראש יש למי מזה, ״וחוץ בייש,
 מה מחיר? על להתווכח כזה בזמן

משלם.״ אני שמבקשים,
 השתייה עם שמסתובבים ״אלה

בתלונו חייל המשיר והגלידה,״
אר על ומקבלים ״דורשים תיו,
שקל.״ 20—18 לוקס טיק

ש מ מ ראו המשיך עלבון." ״
דור ״הם מבאר־שבע: דהאן בן

 תמורת לירות 50 ומקבלים שים
 יודעים הם קולה. של ריק בקבוק
 לוקחים אנחנו אז זמן, לנו שאין

שאנח יוצא איתנו• הבקבוק את
 300 קולה בקבוק על משלמים נו

לי 50 ועוד לירות 250 — לירות
 זורקים שאנחנו הבקבוק, על רות

בדרך. אותו
 שהאוכל כך על לדבר ״שלא

וה זבובים מלא הכל דרעק. הוא
 לך: אומרים הם מבושל. לא אוכל
 מהר־מהר!׳ בשבילך, זמן לנו ,אין

 מנצלים שהם ברור מחירים. ואיזה
עלבון. ממש זה המצב• את

ב חדשות לראות ישבתי ״פעם
 טראוב, משה סיפר טלוויזיה,״

 משהו להזמין אותנו ״הכריחו
בצל מנת־בשר בירושלים לאכול.

 קציצות פה לירות. 400 עולה חת
 אומרים והם לירות. 800 עולות

 רוצה, לא תאכל. רוצה, ,אתה :לך
שי אחד בבית־קפה אחרים.' יש

 כוס-קפה, על לירות 100 למתי
שילמ הכביש של השני ומהעבר

את אני מה, אז לירות. 200 תי
 אין אחד? כל עם להתווכח חיל
כוח.' לי

 ימים שלושה־ארבעה לי ״לקח
סי וטובה,״ זולה מיסעדה למצוא

 אצל פה, ״רק מדציאנו, אלי פר
 חם שירות קיבלתי וידיאו, דוד

 ושתייה חמה מנה לחיילים. והנחה
 אחרים במקומות שקל• 120 עולה

 שקל. 200מ־ יותר ממך דורשים
כואב. פשוט זה

 הם מה המצב, את מנצלים ״הם
 מלחמה? כאן תהיה כשלא יעשו

ביט מתח כאן שיש מרוצים הם
בשבילם.״ פרנסה זה חוני.

כקריית־שמונה צה״ול חיילי
הסיסעדווז לבעלי מיכרה־זהב

 מתבקשים כשהחיילים דולרים.
 קשה מקומות, של בשמות לנקוב

 מזוקן, מהם, אחד להיזכר• להם
 של הכי־גדולה ״בצומת :ציין

 גדולה, פיצריה יש קריית־שמונה
 החיילים. כל את דופק הבית ובעל

 600 לירות, 250 עולה כוס־קפה
 לירות 300ו־ פיצה, עולה לירות
 ״ב־ הוסיף: אחר בפיתה.״ חומוס

 את קורעים ודה־דה מאש סטקיית
מהח בירה מוכרים הם הדיילים.

 שקל.״ 30ב־ בית
קריית־שמו* תושב כך על הגיב

 הרבה כל-כך הפסידו ״אנשים :נה
 לא שזה הקטיושות, בתקופת כסף
עכ מחירים קצת שמעלים נורא
ש מה קדוש. לא הוא חייל שיו•

ל לעשות מותר לתייר, עושים
 סחירים. מפקיע שבאמת מי חייל.
 מרכזיית־ ליד שצצו הדוכנים אלה

מת החיילים שממנה הטלפונים
 בחינם.״ הביתה קשרים

 מרכזיית־הטלפונים ליד הרחבה
 מתקשרים כולם חיילים. הומה

 מציעים שונים רוכלים הביתה.
 לפקח קשה ושתייה. גלידה תירם,

מש העייף החייל המחירים. על
ממנו. שנדרש סכום כל לם

 שילמו שהם החיילים סיפרו שם
 עבור 300 גלידה, עבור לירות 200

 בצלחת חומוס קלה, שתיה בקבוק
הר פה לירות..״יש 450 להם עלה
דול שמבקשים עסקים, בעלי בה

מדב לא כבר הם האוכל. על רים
ש חושבים ישראלי. בכסף רים

 דולרים״ עם מלבנון חזרנו
 אלון חנניה סיפר זאת לעומת

 ארבעה ״קניתי :מקריית־שמונה
 שעות. ארבע חיממתי תירם, ארגזי

 זה את וחילקתי חתיכות, 200 יצא
 ומנצל מצפון שאין למי לחיילים.

 למעלה, אלוהים יש אז המצב, את
זה.״ על ישלם כבר והוא

אדם דרכי
בבית־־תמייענבט סל

 גהג הכדורסל שחקן
 רשיון ברי שנתיים ד כנדב

 וטוען גהיגה
בף. ער ידע לא שבזר

 לבית־ נכנס ושחור ענק גבר
ו בתל־אביב לתעבורה המישפט
 הספסלים. אחד על ביאוש התיישב

ה אולם בפתח שעמדו השוטרים,
 לזכות כדי בתור נעמדו מעצרים,

 אולסי הכדורסל כוכב של בחתימתו
פרי.

 מדוכא. לשבת, המשיך פרי אך
 שעבר באיער בן־ציון הדין עורך

 הסתודד אליו, ניגש במיסדרון
 לקוחו עם מיהר ואז לרגע, עימו

 ישב שבו המישפטים לאולם החדש
 ברנר• נתנאל השופט

 הגיעו כן לפני שלילה הסתבר
 צו עם שוטרים פרי של לדירתו

 בית־ בפקודת נגדו שהוצא מעצר
המשפט.

 הפרשה רשיון. כלי נ!היגה
 נתפס פרי .1980 באפריל התחילה
נכ כשהוא תנועה שוטרת על־ידי

 ביקשה השוטרת באין־כניסה. נם
לפרי אך הנהיגה, רשיון את ממנו

ב הסתפקה היא רשיון. היה לא
דו״ח. רישום
כחוד להתייצב צריו היה פרי
 בבית־המישפט מכן לאחר שיים

 השופט התייצב. לא אך לתעבורה,
 של קנם עליו הטיל בתר נתנאל

הנהי רשיון את ופסל שקל, 1000
 שנה. של לתקופה פרי של גה

יש לא שאם השופט קבע כן כמו
 לער צפוי יהיה הקנס את פרי לם
ימים. 10 של מאסר נש

 בבית- התייצב לא פרי אולסי
 רשיון- את להפקיד כדי המישפם
 הקנס. את שילם ולא שלו הנהיגה

 בית־המיש־ נגדו הוציא 1980 ביוני
לבי שנשלחה מעצר, פקודת פט
תו.

המע פקודת על הגיב לא פרי
 פקו־ שאת טוען הוא בדיעבד צר.

קיב לביתו שנשלחה דת־המעצר
 בן־ תמי הדוגמנית חברתו, לה

 טופס על חתמה אשר היא עמי•
 לפקודה, שצורף הרשום הדואר

כך. על לו סיפרה לא לטענתו אך
כ בריכבו לנהוג המשיך פרי
 בית־המישפט דבר. אירע לא אילו

 לבצע מישטרת־ישראל על ציווה
פרי. את ולעצור השופט החלטת את

 כשהשוטרים הפעם, ידע. לא
 צו־מע־ עם בלילה לדירתו הגיעו

רציני, שהעניין פרי החלים צר,

 בבית־ התייצב בבוקר ולמחרת
 השופט לפני לתעבורה. המישפם

ש ידע לא שכלל טען הוא ברנד
התב הדיון במהלך אולם נשפט.

הס יותר. אף תסור נוסף, דבר רר
 על־ידי נעצר שבו שביום תבר

ש לרחוב פונה כשהוא השוטרת
 לו היה לא אסורה אליו הכניסה

 ברשיון אז נהג פרי רשיון. כלל
לפ וחצי כחודש פג שתוקפו זמני,

תאריך. אותו ני
 מהשר פרי ביקש זאת, למרות

 שלו, הקודם הצו את לבטל פט
 של לתקופה רשיונו נשלל שלפיו
 הקנס את לשלם והבטיח שנה׳

 שקל. 1600 של לסכום אז שהגיע
 לא המישפטית שהתובעת לאחר
 השופט לבקשה, התנגדות גילתה
נעתר•

צנזורה
^11536 חסח 511604

אבירן רדיד המשורר
 שד כבזדה את הבי?

 משורריס בכינוס ישראל
ביגלאומי.

פסקה לא ההולנדית העיתונות

פרי נאשם
נעתר השופט

 בלבנון. צה״ל מעשי על מלדווח
 המיל־ בימי שהתרחש אחד אירוע
 כי הוכיח ברוטרדם, דווקא חמה,

 לא המוזות התותחים ברעום גם
 ללא־ספק העלה שותקות, תמיד

או כשהציג ישראל של קרנה את
שפוי. באור תה

 את ייצג אבידן דויד המשורר
הבינ השירה בפסטיבל ישראל
המשו גדולי בהשתתפות לאומי,

מר חתמו ביוזמתו בעולם. ררים
 נגד הצהרה על המשתתפים בית

בעולם. שונים במקומות הצנזורה
 שיש לבאי־הכנס הסביר אבידן

 להצהרה בינלאומית חשיבות כיום
בצנ גידול שיש מכיוון זה, מסוג
המסכ אחרת, או ממשלתית זורה

 אלא חופש־הביטוי את רק לא נת
 כמו, אחרות, לגטימיות זכויות גם

חופש־התנועה. למשל,
המו אביה. משוררים. 500

שפוג ולפגיעה בארץ לצנזורה דע
באנ הישראליים השילטונות עים
ב ואף הכבושים בשטחים רוח שי
לע נאלץ הירוק הקו גבולות ךוא

 עמיתיו את לשכנע כדי קשה מול
 האנגלי במשורר כך לצורך ונעזר

 המנהל ספנדר, סטאפן הקשיש,
צנ מיקרי של תיעוד שנים כבר

זורה.
 500י*־ שאלונים יופצו כקרוב

ש בעולם, החשובים המשוררים
 מיקרים לציין יתבקשו הם בהם
ב או בהם, שפגעה צנזורה של

בארצם. אחרים,
הבינלאו הדו״ח יתפרסם כאשר

 רבות במדינות הצנזורה מצב על מי
 יוזמה זו שהיתה העובדה בעולם,

 שלא תוכיח ישראלי משורר של
 למעשי מסכימים הישראלים כל

הליכוד. ממשלת

סמים
סברות׳ ור3עוו

 ;;ישן הסם קניית אחרי
 סמים המוסווה השוטר

איתם. ובידה הסוחרים עם
 להשתמש המישטרה החלה מאז

 סו- לגלות כדי מוסווים בשוטרים
מוז סיפורים נשמעים חרי־סמים,

ה השוטרים בבית־המישפם. רים
אמו את לקנות משתדלים נסתרים

 סוחרי ושל המשתמשים של נם
 שיותר כמה לגלות כדי הסמים,
 הם כך לשם ראיות. נגדם ולהשיג

ב שנהוג כפי בעצמם מתנהגים
לב נחשפים הם כאשר זו• חברה

 בבית־ מתגלים ומעשיהם סוף
שא הסניגורים מעוררים המישפם,

מהימנותם. לגבי רבות לות
 עדות על לסמוך אפשר ״כיצד

 העיס־ שאחרי מוסווה, שוטר של
בי המתווך, של לביתו מיהר קה
 עישן חשיש, חתיכת ממנו קש

לתח חזר ואחר־כך בצוותא, איתו
 ?״ האירוע על דו״ח ומילא נה

ש קנטי, עורך־הדין.יעקב שאל
 עורך־הדין אליהו. דויד על הגן
 סמים, סוחר אינו מרשו כי טען
 וביקשו כסף לו שנתנו מניות אך

 חשיש, מנת עבורם להשיג ממנו
חד־פעסי. באופן זאת עשה

דב ״זוהי ץ מסומם שוטר
הסני ציין במטרה,״ מוגזמת קות
ה שסיים ״אחרי :והוסיף גור,

להס עליו היה תפקידו, את שוטר
ל להתלוות ולא המקום, מן תלק

כי חשיש. איתם ולעשן עבריינים
שנית עדותו אם לדעת נוכל צד
 היא סמים עישון אחרי מייד נה

?״ מהימנה
 פלפל, דרורה הד״ר התובעת אך
אל של מעצרו את ביקשה אשר

ל אמרה ההליכים. תום עד יהו
 נס־ ״זהו כי זמיר, עמוס שופט,

 שהסתכן בשוטר בוץ להטיל יון
חו שלושה למשך למחתרת וירד

עבר על מידע לאסוף כדי דשים
סמים.״ ייני

 את קיבל בית־המישפט ואומנם,
 תום עד אליהו את ועצר ההסבר

ה של עדותו סמך על ההליכים,
חשיש. איתו שעישן שוטר '

ם עול ה ה 234021 הז


