
 מה ואיפה. איפה שום פה אין — כבר אמרתי
ול המטבע. של אחד צד הוא בעיתון שכתוב
 השני הצד זה בני״אדם גורל על החלטות החליט

 אלא החלטה לקבל אי־אפשר הרי המטבע. של
 בטוח שאתה אחרי ואלא יסודית, בדיקה אחרי
באנ־ עוסקים אנחנו הרי שלך. בצעד אחוז במאה

 אנשים שנים, עשרות במישטרה העובדים שים
לכ חשד נגדם יש אם אז המישטרה. את שבנו
מסקנות, ולהסיק הסוף עד לבדוק צריך אורה,

החלטות. ולהחליט למהר ולא
מטו לא דבר שום לך: מבטיח אני אחד דבר

 יקח זה ואם לאחד. אחד ייבדקו הדברים אטא.
 מכירה הרי את מה? אז חודשיים, עוד חודש, עוד
הצעיר... והפר הזקן הפר על הסיפור את

לא. •
לך. אספר לא אני זה את
 כמטאטא ממך מצפים אנשים •
מק אנשים יותר. טוב שמטאטא חדש

סדר. תעשה שאתה ווים 
 ואני המפכ׳׳ל לא אני זמן. לי לתת יש בסדר.

בוער? מה רפורטים. מרביץ לא
 הכריז שתורנמן כך על דעת!־ מה •

מפכ״ל? יהיה הוא כי
 אמר הוא מפכ״ל, יהיה שהוא אמר לא הוא

 ויש מפכ״ל. יהיה לא הוא אם יפסיד שעם־ישראל
 כך שחושב היחיד לא הוא בשבילך: חדשות לי
 על זאת שחושבים כמה עוד מכיר אני עצמו. על

עצמם.
 אליי שיפנו אחד. ביום בונים לא רומא את
 תהיה מישטרה איזו נראה שנתיים־שלוש, בעוד
 אדם כלפי עוול להיות יכול נכון לא צעד לנו.

 נורא ועוול במישטרה חייו כל את שהשקיע
בגו פה מדובר מישחק״ילדים. לא זה למישטרה.

 כל ומבטיח: חוזר אני בעתידם. אנשים, של רלות
הסוף. עד ייבדק חשד

ביחי חורק שמשהו הרגשה יש •
לחופ יצא פרידמן סנ״צ המרכזית. דה

 שליט מפקח לדין, יועמד בטרם שה
 מרום בני ורפ״ק בן־צבי דפ״ק בכלא,
הרג יש פרש. אלפר אמנון סנ״צ פרשו,

 הגיע לא בצמרת. התפוררות של שה
המרכ ביחידה בדק־בית לערוך הזמן
זית?

היחידה, מפקד היה שכבר מפקד לקחנו לכן

וחיים תמר
טיד הוא הקידום ״במישטרה אי

הראיון בעת בר-לב מרואיין
סימפטיות!״ יותר קייטנות ״יש

 יכניס שהוא בתיקווה בנאי, זכריה ניצב־מישנה
לדברים. סדר

עצמם. בעד מדברים הדברים קשה, הוא המצב
אומלל. מצב שזהו אמרת בעצמך את

כמפ חדש אדם מיניתם לא מדוע •
המרכזית? היחידה קד

 תפקיד שלכל בצבא, כמו לא זה במישטרה
 אני וטובים. מוכנים מועמדים שלושה־ארבעה יש

 היה יכול לא זה אבל כזה, למצב להגיע רוצה
בשנה. ולא בחודשיים להיעשות

 המיש־ את להשוות מרבה אתה •
צה׳׳ל. עם טרה

 היחידה לעניין נחזור המחשה. לצורך רק לא
 את שהוכיח מישהו לקחת החלטנו המרכזית.

 זה הפסים. על היחידה את להעלות כרי עצמו,
 מישהו לוקח אתה אם כי נכון. מהלך ספק ללא
 לפחות לחכות צריך אתה פוטנציאל, לו שיש
עצמו. את שיוכיח עד שנה

 הוא כלום, להוכיח צריך לא שלקחנו האיש
ואני ביותר, הטוב הצד על התפקיד את כבר עשה

 לחזור מוכן היה שהוא זה את מעריך מאוד
 ראש סגן אני להגיד: היה יכול הוא לתפקיד.

 הוא אבל במקום. לדרוך רוצה לא ואני המודיעין,
 שיצליח בטוח ואני לתפקיד, לחזור הסכים

לפסים. המרכזית היחידה את להחזיר
 לאלוף המקבילה דרגה היא ניצב •

 שניצב-מישטרה חושב אתה בצה״ל.
בצה״ל? אלוף להיות היה יכול

 מטפלת המישטרה אוייב, נגד לוחם צה״ל
להשוות? אפשר איך ידידותית. באוכלוסיה

בג שהמישטרה, לכך מודע אתה •
ימינה. נוטה שוטריה, לל

להשק אסור הסדר. על מופקדת המישטרה
 השר של התיפקוד בדרך להשתקף פוליטית פה

טר.
משפי כנראה היא זאת, ובכל •

עה...
בתופעה, נתקלת את ואם זה. על יודע לא אני

התלונות! על הממונה אל פני
 הזוטרים השוטרים של הרוח הלך •
 אנשי־ על אנשי-ימץ להעדיף הוא

 שוטרים בהתנהגות מתבטא זה שמאל.
 התבטא זה השמאל. של בהפגנות

 שבה עכשיו״, .״שלום בהפגנת היטב
גרינצוויג. אמיל נרצח
 מודע אני כשר־מישטרה, לזה מודע לא אני

 תפקידה את לבצע צריכה שהמישטרה לזה
 לאום־ שבא כהנא ברב טיפול זה אם בין כהלכה,
 אנשי של בהפגנה אם ובין לטייבה, או אל־פחם

עכשיו. שלום
 מהיחס להתעלם יבול אתה איך •

המח עצורי אל השוטרים של החיובי
היהודית? תרת

 שירות־ באנשי אלא בשוטרים, פה מדובר לא
בתי־הסוהר.

 בתי־הסו־ שירות על מופקד אתה •
הר.

מיוחד. מסוג עצירים הם המחתרת עצורי
למה? •
שיברחו. סכנה אין כי
 שניים הרי שיברחו? סכנה איו •
 האדמה אותם בלעה באילו נעלמו מהם
אותם: מצאו לא היום ועד

 אינם סמים, מבריחים אינם שנתפסו אלה
כלי־נשק. מבריחים אינם אונסים,

 ינפו שלא לדעת לאדוני מניין •
כלי־נשק? להבריח

מה? בשביל
לברוח. לנסות מרד, לארגן בשביל •

 לא הם רגועה: תהיי בשבילך, חדשות לי יש
 עצורים הם תרגעי. לברוח. ינסו ולא מרד יארגנו

 הביטחוניים האסירים כמו בדיוק מסרים, מסוג
הערביים.

 הביטחוניים האסירים וגם המחתרת עצורי גם
בני סמים, להבריח או לאנוס ינסו לא הערביים

פלסטיניים. או יהודים פליליים לאסירים גוד
 אי־לכך מיוחד, מאוד סוג הם המחתרת עצורי
בנפרד. אותם מחזיקים

באו לנסוע להם מתחשק וכשלא •
ה את להם מחליפים אז מסויים, טובוס

אוטובוס.
אחר. עציר בכל כמו בהם נוהגים

 יוצאים אחרים עצירים גם האם •
לחופשה?
הבי שעות 48ל־ יוצא כשמישהו זה חופשה

 מיש־ אירוע כשיש חופשה. של פירושה זה תה.
 לאירוע לצאת לעציר לעיתים מאפשרים פחתי

שוטר. בליווי

 איפשרו לא אדיב לאודי למה •
מישפחתיים? לאירועים לצאת

 והוא הציעו אדיב לאורי היקרה! גבירתי
סירב.
 ביקורים לקבל מותר אדיב לאודי •
 פעם המחתרת לעצורי בשבועיים, פעם

בשבוע.
 לשום זוכים לא הם אסיר. והוא עצורים הם
סוציאליות. הטבות
באמת? •

 שאינם מאחר באמת! לך, תארי באמת!
 לא בידוד, בתנאי אותם מחזיקים לא מסוכנים,
 להסתובב להם ונותנים סגורים אותם מחזיקים
 שבו באגף נמצאים והם סגורה, בחצר שעתיים
 תנאים מקבלים הם לחצר. פתוחים החדרים
 ביקורים אין: — חופשות עצורים. של רגילים

אין. — מזון הכנסת אין: —
אין? מזון הכנסת •

 והמישפחות לבית־המישפט הולכים כשהם
 מונעים לא השוטרים חבילות־מזון, להם נותנות

שעורכים כמובן אך המזון. קבלת את מהם

 את לבטל ארז ״לא
 אבל האזרחי, המישמו

 ולאוגנו להתאימו יש
 המישמו מחדש.

 בישח נבשל האזרחי
 נגר מרתיע בגורם

הטרור״

 אם מזון. הוא המזון שאומנם לוודא כדי בדיקה,
אותו. מחרימים לא מזון, הוא

 לקבל מותר אחרים לעצירים גם •
מזון? חבילות

 חבי־ לקבל להם שמאפשרים לך, מסביר אני
 מזון מכילות שהן שווידאו אחרי רק לות־מזון

 לא חבילות־מזון, לוקחים לא השוטרים בלבד.
 מקום, מכל ברצח. מחשודים ולא מעצורי־מחתרת

שנמ ויתכן מחדש, הנושא את לבדוק עומד אני
שנאסור. יתכן — חבילות קבלת להרשות שיך

 זד שכחה מבבר שלא יודע אתה •
 בבית-המיש- עצור־מחתרת מישטרה

אח עצורים עם גם להם קורה זה פט.
רים?

 יברח מהם אחד אם בטענות אליי תבואי
מבית״הסוהר.

 המואשמים באנשים מדובר הרי •
 אליהם מתייחסת והמישטרה ברצח,

בקייטנה. נופשים אל כמו
סימפטיות. יותר קייטנות מכיר אני קייטנה?

 ביטחוניים. לעצורים נחשבים הם •
 אל כמו אליהם שמתייחסים להגיד קשה

ערביים. ביטחוניים אסירים
ביטחו ערבים אסירים הרי משווה! את איך

 זו סוהרים. על להתנפל לברוח, עלולים ניים
ה בתקופת ההפוכה: הקטנוניות כמו קטנוניות

 להם ״תנו רבנים. של מיברקים 60 קיבלתי חגים
כתבו. הם המישפחה,״ עם החג את ולבלות לצאת

צודקת. לא ואת צודקים לא האלה הרבנים

תמרורים
אפאשים נגד חושיה

ה של מדליית־הכבוד ♦ הוענקה
 בארצות־ ביותר החשוב הצבאי העיטור קונגרס,
םאחתפילתובקרב. 103 הברית,  לברנט שני
 משבט אינדיאנים נגד בקרב תושיה על וודס,

 במארב פרשים פלוגת לכדו אשר האפאשים,
 סמל היה משוחרר, כושי עבד וודס, בוואדי.
 אחרי הפלוגה על הפיקוד את שנטל פלוגתי,
 לניצחון אותה והוביל ערק, והסמ״פ נהרג שהמ״פ

האינדיאנים. על

ח״ב בן זמר
ג ו ח  שלמה של 35ה־ יום־הולרתו ♦ נ

 יליד ארצי, לעת־מצוא. והסופר הזמר ארצי,
 בנו הוא שלמה־חיים, הוא המלא ששמו עפולה,

 הליברלים איש ארצי, יצחק המערך ח״כ של
 במערך, האחרונות בבחירות שנטמעו העצמאיים

תל־אביב. עיריית ראש סגן שהיה ומי

פי1א ברי קוקיה
 צבי של 50ה״ יום־הולדתו ♦ נחוג
 שנישא ואיש־חברה, מצליח עורך־דין לידסקי,
 של כמחברם גם והידוע פעמים כמה והתגרש

 וכבעל אופי) בלי קוקיה (הפקד, סיפרי־מתח
בעיתון־נשים. טור

הדילוגים בץ ארכיאולוגיה
♦ ג ו ח ל55ה־ יום־הולדתו נ  ריצ׳ארד ש

 למיזרח־ האמריקאי שר־החוץ עוזר מרפי,
 מסע־ של בעיצומו המצוי ולדרום־אסיה, התיכון

 מציאת לשם לירושלים, ערב בירות בין דילוגים
 דיפלומט מרפי, מלבנון. לנסיגה מוסכמת נוסחה

 הקיצונית בצניעותו ידוע ,26 מגיל מיקצועי
 דרכו את החל ולטניס, לארכיאולוגיה ובתאוותו

 בביירות, האמריקאיות בקונסוליות זוטר כפקיד
 אחר בזה שהיה, לפני וברבת־עמון בדמשק בג׳דה,

 המוסלמית המדינה במאוריטניה, ארצו שגריר זה,
 מילחמת (אחרי בסוריה אפריקה, בצפון־מערב

ובסעודיה. הפיליפיניים באיים יום־הכיפורים),

ההסתדרות מן הירד
 שלמה של 65ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג

ההס של בכתב ההסברה מחלקת מנהל טנאי,
 בראשית שהיה לציירת, הנשוי משורר, תדרות,
 מכן לאחר במחנה. צה״ל שבועון עורך המדינה

 כיו״ר שימש וגם לילדים דבר את טנאי ערך
ה והמחברים, הקומפוזיטורים (אגודת אקרים
 ושמירת חבריה של תמלוגיהם לגביית דואגת

האחרות). זכויותיהם

הסרט נח הגווייה
♦ ג ו ח  של 80ה־ יום־הולדתו בתל־אביב, נ

 של הראשונות משחקניותיו קסטלנץ, דבורה
 סוחר־ בת קסטלנץ, אוהל. הפועלים תיאטרון

 (בעלה במישפחת־אמנים שגדלה ברוסיה, יערות
 הפסנתרנית היא אחייניתה ברבן; זאב השחקן היה

 בסמינר ארצה, עלותה לפני למדה, זלצמן), פנינה
 ניצלה כאשר תועלת לה שהביאה הכשרה גננות,

 מכניסה לתעסוקה בתיאטרון חופשת־הקיץ את
 ארבע לפני רק הקרשים מן שפרשה קסטלנץ, זו.

 שממנו במוח, בשטף־דם לקתה כאשר שנים,
 תפקידים, עשרות שיחקה לחלוטין, החלימה
 הפעמונים צילצלו בלמי פילאר, ביניהם
 ולאחרונה, העליזות וינדזור בנשי פייג׳ והגברת

קל!״). תפקיד (״זה גווייה קצר, ישראלי בסרט

העיריה 1מ הקוגסוד
 ישראל ,81 בגיל בלונדון, ♦ נפטר

 של קרוב ידיד דרום־אפריקה, יליד יהודי סומן,
 אשר קניאטה, ג׳ומו קניה, של הראשון נשיאה

 ייצור מועצת של הראשון ליו״ר סומן את מינה
 קאת־ לשתי מכן ולאחר קניה של הבשר ושיווק

 קניה. בירת ניירובי, של העיריה כראש ציות
 ישראל מדינת הקמת שבין השנים 14 במשך
 במיזרח בריטניה למושבות העצמאות למתן

 גם היום) של ואוגנדה טנזניה (לקניה, אפריקה
 במיזרח ישראל של כקונסול־הכבוד סומן שימש

אפריקה.
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