
במ עישון נגד החוק חקיקת למען נסת
פומביים.' קומות

 .טוביה בכינוי גם הידוע לרד,
 ששת מילחמת עד בעבר, היה הגומל',

 עצמי את .מצאתי כבד. מעשן הימים
 ליד הרדאר בגיבעת בשדה־הקרב,

 הוא שדה־מוקשים,״ באמצע ירושלים,
 והייתי הסיגריות, לי ״נגמרו מספר,

 לכאן, יגיע לא בטח השקם בפאניקה.
 מודאג שאני לגלות ונדהמתי חשבתי,

 למות מפחד מאשר יותר מזה
 עד תפשתי יותר מאוחר רק במילחמה.

 והידיעה לעישון, משועבד אני כמה
להיגמל." הכוח את לי נתנה הזאת

 מבחינה באגודה, התומכים אחד
 יהודי־ מיליונר שיין, ג׳ו הוא כספית,

 שר־הבריאות עם נפגש הוא אמריקאי.
 היתרון את גם במספרים, לו, הוכיח גור,

 מיספר אם העישון: בהפסקת הכלכלי
 ב־סז אפילו יירד בארץ המעשנים

 רול־ מיליוני תרוויח המדינה אחוז,
 בימי־אישפוז הירידה בזכות ארים,

 בגלל בעבודה ובחיסורים בבתי־חולים
מחלה.

מישפט
שוטרת לכלוא אסור

 השלים שלא גבר
מחברתו הפרידה עם

 וענונו בארי היתה שנתיים במשך
 אז אבל רביב. יוסף של חברתו היפה

 הגבר רביב. את לעזוב בארי החליטה
 להחזיר ורצה הפרידה עם השלים לא

דרו• בכל הנערה את אליו
 בארי את רביב הזמין חודש כעבור

אחרי לדירתו. באה והיא לשוחח, כדי
הדלת, את רביב סגר בדירה. שהיתה 4
 ואמר המפתח את הסתיר אותה, נעל *

 עד הדירה את לעזוב לה יתן לא כי לה,
אליו. תשוב שלא

לה, אמר והוא לצעוק ניסתה בארי
 החזיק הוא תצעק. אם אותה יכה כי

 ולבסוף שעות שלוש בדירתו אותה
אותה. שיחרר

 היה שהכל יתכן מיני. הקשר
 בארי היתה לולא בשלום, עובר

 לתחנת־ מייד פנתה היא שוטרת.
 הגבר כי והתלוננה, הקרובה המישטרה

אותה. ותקף עליה איים אותה, כלא
 לתחנת־המישטרה רביב הובא כאשר *

״אני לעברה: סינן בארי, את שם וראה
מאמאלה!״ לך, אשים עוד |

ה בכל נאשם הוא בבית־המישפט
 של בעבירות הודה הוא הללו. עבירות

 אך ואיומים. תקיפה כליאת־שווא,
 כפר מקרין, דרור עורר־הדין סניגורו,

בארי, של הטרדתה של בעבירה בשמו
מאמאלה." לך, אשים עוד ״אני במילים

 כי לבית־המישפט הסביר הסניגור
 על לאיים במילותיו התכוון לא הנאשם
מיני. בהקשר בהן השתמש אלא העדה,

 האישום פרט על ויתרה התביעה
 פי על ביתר, הורשע ורביב הסכסואלי,

 חודשים לשלושה נידון הוא הודאתו.
וקנס. על־תנאי מאסר

חדשה, חברה מחפש הוא כעת
שוטרת. תהיה שלא העיקר

דרכי־אד□ ^
במצריים שבר

מתורגמן, הוא
פועל־בגיין לא

 על מספרים הרישמיים הדוחות
מיז־ מישפחת בירידה. מדאיגה עליה

לרשימה, להתוסף עשויה מחולון רחי
*  אבי יוצאת־דופן: תהיה ארץ־היעד אבל ן
 לרדת מבקש מיזרחי, אלי המישפחה, 1

ילדיו. חמשת עם למצריים,
 לשעבר מצריים, יליד ),52(מיזרחי
הצב השיחות של הראשי המתורגמן

מובטל. הוא המצרים, עם איות
במצריים. .נולדתי מיזרחי: מספר

 ערבית בעברית, פרפקט שולט אני
 אחרי ,1951 בשנת וצרפתית. אנגלית
 מייד צרפת. דרך ארצה עליתי הבגרות,
 וחצי שנתיים שירתי לצבא, גויסתי

 מכיוון החופשי. לשוק יצאתי ואחר־כך
 עבדתי ללימודים, כסף לי היה שלא

 רישיון הוצאתי ואחר־כך כמכונאי״רכב,
 לגדל והתחלתי התחתנתי למונית,
ילדים.'
 גילו ששת־הימים מילחמת אתרי
2477 הזה העולם

והשוטר־העבר״ן המישטרה !,ב ההסכם את השיג הזה״ .השלם

החשיפה הסכם
 חסר־תקדים. מיסמך הו ץ
 הצעה בפרוטרוט מתאר הוא 1

 להגיע המוכן שוטר־עציר, שהשמיע
 הוא שעל־פיו התביעה, עם להסכם
 בכירים קצינים על מפליל מידע ימסור

 דורש המידע תמורת השפלה. במרחב
 בתיק ביותר, קל בעונש לצאת השוטר
נגדו. ותלוי העומד

 שרשם מיזכר״פנימי הוא המיסמך
 נשלח הוא טרר. אבי רב־פקד החוקר,

 במטה אגף־חקירות ראש של עוזרו אל
 העומר גונן, יורם תת־ניצב הארצי,
 כראש החדש, לתפקידו בקרוב להיכנס
 של במקומו הונאה, לחקירות היחידה
 המיסמך שבראש התאריך זיגל. בנימין

.1985 בפברואר 3ה־ הוא
 הוא ההצעה בעל השוטר של שמו

 בעיקבות בעבר, נעצר הוא כליפה. אבי
 הסתבך באחרונה הסורקים. פרשת

שוב.
£ נ * ס כ

מזומן
 המיסמך, של המלא הנוסח הלן ך■
לראשונה: כאז המתפרסם /

 יהיה כי הנ״ל לי מסר היום
 המירי באישומים להודות מובן
 של 5/85 ס״א בתיק לו חסים
 שהם פנים) ליחידות (יחידהיח״ם

 למרות ואיומים, סחיטה
 העבירה, את עשה לא שלדבריו

 עונש בבית־המישסט ולקבל
רמע״ת של ס א מ  וקנס על־תנאי) (

ממעצרו. ולהשתחרר
 לספק מוכן יהיה בתמורה

 של עבירות לביצוע ראיות לנו
 השפלה, ממרחב סגן־ניצב

 ד חש כליפה, לדיברי אשר
 בהיותו סמוי סוכן של הותו
 שונים, גורמים בפני פעיל עדיין
 מקור ששימש עבריין ובהם

 בן כמו עת. באותה מודיעיני
 סגדניצב אותו לדבריו קיבל

שי קבלת בצורת הנאה טובות
 בליפה וארוחות־חינם. רותים

 בך, על עדות למסור מוכן יהיה
 עד־ היה מהמיקרים כשבחלק

 כי גם מסר כליפה להם. ראיה
 ממר■ רב־פקד על להעיד יוכל

בצו שוחד שקיבל חב-השםלה
 מיקרים בשני מזומן כסף רת

למעשה. והרקע שונים
 שעליו זיכרוח־ברים, נוסח זהו

 לחקירות־פנים מהיחידה טרר, חתום
המישטרה. של

התרג מעוררת כליפה של הצעתו
ה יתבצע אם במישטרה. גדולה שות

 לפתוח עשוי שיימסר המידע הסכם,
ולח במישטרה, חדשה תיבת־פאנדורה

שסרחו. בכירים קציני־מישטרה שוף

הממשלה) במשרדי מימימ (להתכחדוח

מיזרחי מתורגמן
סיני לא זה שטחים

 מיזרחי של בקיאותו את בצה״ל
בשפות:

 למרות המונית, את .מכרתי
 ונכנסתי ירוק, מספר לקבל שעמדתי

 של המתורגמן הייתי בצבא. לעבוד
 סיני. וצפון בעזה הצבאית הפרקליטות

השי כשהתקיימו דייוויד, קמפ אחרי
 ובבאר־שבע, באל־עריש הצבאיות, חות

הראשי.״ המתורגמן הייתי

הח בעיקבות הקפאת״תקנים.
 המתורגמנים. יחידת צומצמה סיני זרת

 מיזרחי בין שנערך הסכם על־פי
 יפרוש הוא כי הוסכם ומישרד־הביטחון,

 כל כמו פיצויים ויקבל מעבודתו
 והגיש טוען, מיזרחי אולם מפוני־סיני.

 כי לעבודה, לבית־הדין תביעה כך על
 רק אלא לו, שהובטח מה את קיבל לא

 אלפי עשרות הוא ההפרש חלק.
דולארים.

הייתי מהכסף, חלק .כשקיבלתי

 את סביר זמן פרק תוך שאקבל בטוח
 אבל חנות, לקנות חשבתי השאר. כל

 הרגע באותו לי היה שלא מכיוון
 בו להשתמש התחלתי כסף, מספיק

 לקבל ללישכה, הלכתי ליום־יום.
 לי מצאו לבסוף כמתורגמן. עבודה
 מטעם בעזה, האזרחי במינהל עבודה

 לי שאין טענו כי פוטרתי, מס־ההכנסה.
 העתק לקבל דאגתי תעודת־בגרות.

ממצריים. שלי תעודת־הבגרות של
שהתעו לי אישרו ״ממישרד־החינוך

 הקפאת היתה כבר אז אבל בסדר, דה
 יכולתי ולא הממשלתי בשירות תקנים
לעזה. לשוב

 פועל־בניין: להיות אותי .שלחו
 לעבוד מסוגל אינני שבגילי הסברתי
 סרבו־ עלי הכריזו אז כזו. בעבודה
דמי־אבטלה. מקבל אינני ומאז עבודה

 וה־ ממיבטחים כספי את ״הוצאתי
ייגמר כשזה הכסף. את אוכלת מישפחה

 ב־ המישפט לאכול. מה לי יישאר לא
 יוני. חודש בסוף רק לעבודה בית־הדין

מה לרדת אלא ברירה, לי נותרה ולא
ארץ.״

 שלח מיזרחי לשרים. מיכתבים
 יצחק לשר־הביטחון, קשים מיכתבים

 לרבין, צור. יעקב הקליטה, לשר רבין,
 של כ״נפולת יורדים פעם שהגדיר

 רואה אינו שהוא הסביר נמושות,״
 אחרת: ברירה לו אין אבל נמושה, עצמו
 אני כי למצריים. לרדת מעדיף ״אני
 שאוכל וחושב השפה את מכיר

שם.״ להסתדר
 מישרדו נציג הגיש כבר בינתיים

 את מישרד־הביטחון, איש רבין, של
 לעבודה. לבית־הדין כתב־ההגנה

 לו, המגיע כל את מזרחי קיבל לדעתו,
 אלא סיני". .מפונה איננו הוא כי

 קיבלו ואלה — שטחים" ״מפונה'
פחות.
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