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כל מי שמכיר אותו יודע שהוא מיק״
צוען מעולה .אפילו מתנגדיו אומרים
בעבר .כשנודע לי שהוא מאושפז,
נתקפתי בפחד עצום ,כי הוא אף פעם ■ זאת .וכל מי שמכיר אותו ,ראה בו את
המועמד הטוב ביותר להנהיג את ה־
לא היה חולה .מייד חזרתי ארצה .הבת
מישטרה .כבר נאמר שעם ישראל
שלו פגשה אותי בנמל־ התעופה ואמרה
הפסיד מזה שהוא לא יהיה עוד מפכ״ל.
לי :אבא צריך לעבור ניתוח־לב פתוח!
מיותר שאני אחזור על כד.״
חשבתי שאני הוזה .איר יתכן שאדם
• אז מה קרה ,חיפשו אותו!
שרץ כל בוקר חמישה־עשרה קילומטר
.כן .מה שגרם לי בכל פעם
ושוחה בכל בוקר ,מתהלך ובליבו בעיה
לכאב״לב היה הכתבות שפורסמו נגדו
כל־כן־ רצינית? נזכרתי בבקרים שהצ
בעיתונים מסויימים ,והם באו למעשה
טרפתי אליו לשתיה.
מחוג מצומצם של אנשים ,שהיתה להם
לא היה לי מושג מה זה ניתוח־לב
התנגדות אליו ממניעים אישיים בלבד.
פתוח .רק השם הפחיד אותי .כשבאתי
להם נתנו כותרות ובימה להתבטא.
לבית־החולים ,אחרי חצות ,הוא המתין
״אבל אני הייתי עדה לכך שקצינים
לי ,ער לחלוטין ,רגוע ומחייך ,וחזותו
הפגינה שלווה .לא הבנתי איך הוא י בכו כשהוא עזב .כשאברהם הועבר
מתל־אביב למחוז הדרום ,קצינים לא
יכול להתנהג כך ,יומיים לפני ניתוח
הפסיקו להתקשר איתו ,לבקר אותו
גורלי .אבל בבת־אחת נרגעתי.
ולהתעניין בשלום כל המישפחה.
בשקט כזה בדיוק הוא הלך ביום
״כשנודע שהוא לא יהיה מפכ״ל,
השישי להיפרד מהמישטרה .וגם עליי
רבים טילפנו אליו והביעו צער .ואלה
הוא נסך תחושת ביטחון והערצה כל
אנשים שלא היו עכשיו תחת פיקודו.
פיו.
״אץ לי שום עניין היום לדבר על
יריביו של אברהם בתוך המישטרה .אני
תולה בהם הרבה אשמה על מה שקרה
לו .הם לא כנים ,ונראה שבגדו בו.״
ביום השישי השבוע ,אחרי שהניצב
ףסמיר המשיכה בשטף :מה
הפורש שב לביתו והתכונן לסעודת־
 4 1שלא יגידו עליו — ומה לא אמרו
הסדר המסורתית ,עשו מרים והוא
עליו? — הוא לא בנה את עצמו על
תורנות טלפונים .״הטלפון לא פסק
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^ להתכופף!"

)!אל

'*מסי*•
ע פ רי

* * #ו

א1ו מכבדים כרטיס■ אשראי

יללוז *

מבחר הספרים הגדול ביווזרביטראל-בכל הטפות!

ספרים זהסטימצלד
מתיחת פנים
ללא ניתוח
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ציפורניים מלאכותיות
בשיטה אמריקאית
חזקות באחריות
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ע מו ת ה ל ש מי ר ת צביונה
של ת חנ ת גלי־צה״ל

חצה רעזוו לדמוקרטיה
ולגלי צה׳ילי■
עבורך הקמנו עמותה לשמירת צביונה של
תחנת גלי־צה״ל.
העמותה תשמור על אופיה המיוחד של
גל״צ ,תעניק גיבוי ציבורי על מנת לשמר
את דרכי הפעולה של התחנה ,ותפעל לקבוע
דרכים ואמצעים חוקיים וציבוריים לפקוח
על המטרות האלה.
כבר הצטרפו אנשי רוח ואישי ציבור .גם
אתה יכול להצטרף — פרטים ברחוב רמב״ם
 24ת״א אצל ע ר ד אלי זוהר.
תרומות למאבק הציבורי והמשפטי המתנהל
כעת אפשר להעביר ישירות לחשבון
העמותה בבנק דיסקונט סניף ראשי — יפו.
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מעוניין בנחמדה
למטרה רצינית
גובה  60ו גיל 28
ת.ד7085 .
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איתן עמיחי
הדברתמ ״ םמזיקים

מומחים לחדברת תיקנים
)ג׳וקים( ,תוללי לץ ,חי קי
ספרים ובגדים.
רמת-גן .דוו מודיעין  ,18ת.ד2272 .
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סטירת קל בריאותך וו־כוסך

תורגמן ותמיר
״להעמיד א ת המישטרה על הרגליים!״
חשבון אחרים .כל מי שקורא עיתונים
מלצלצל .קצינים מהמרחב אמרו לי
יודע ,שרוב האשמות שהועלו נגדו עד
שההחלטה של אברהם הרסה להם את
היום קשורות כביכול לעזרה או לטיוח
החג .קיבלתי טלפונים מאישי״ציבור
עניינים של פקודיו .אבל איש לא יאמר
המכירים את שנינו ,וגם מכאלה שלא
שהוא בנה את עצמו על רמיסת־גוויות.
מכירים אותנו ,והם אמרו לי מפורשות
אפילו מתנגדיו מודים שהוא הצליח
שזה הפסד למדינת־ישראל שהוא
בזכות יושרו וכישוריו.
החליט לפרוש .את ארוחת הסדר
התחלנו קצת באיחור ,כי היינו טרודים
על שאלות העולם הזה השיבה:
בלענות לטלפונים ,ואברהם גם הלר
• אמרו עליו שהוא מפקד קשוח
לתפילת ערבית בהיכל שלמה.
ובלתי מתחשב בפקודיו.
״עכשיו אנחנו יוצאים לחופשה
״שקר וכזב .עוד השמצה .אולי הוא
ארוכה .בחודש הבא נצא לארצות־
עושה רושם כזה ,אבל מי שעבד קרוב
הברית .לפני כן נחזור לתל־אביב.
אליו ידע מה שאני יודעת ,מאז שאני
״יש לאברהם הרבה אופציות .בכל
מכירה אותו .היתה לו רגישות עצומה
מה שהוא יבחר ,אתמיר בו .יהיה לו זמן
לפקודים שלו .נכון שהוא דרש
ללימודים ולמנוחה.
מאנשיו ,אבל בדיוק מה שהוא דרש
• ה א ם היה רקע עדתי להת
מעצמו .הוא קפדן ,מסודר ומאורגן.
קפות נגדו!
באמצע דיון חשוב ,בשעות הקטנות
״זה לא עניין של גיזענות .זה עניין
של הלילה ,הוא היה מבקש סליחה,
של אנטי־תורגמניה .פעם שאלתי ידיד
שלו
יוצא מחדר־הישיבות אל הנהג
עיתונאי ,איך ייתכן שאדם כמו אברהם
ושולח אותו הביתה לישון .הוא חשב
— שסיכו את חייו בעבודתו
על כל אחד ואחד.
במישטרה ,ויתר על חופשות ,ושב
למחוז
הועבר
שהוא
״זמן קצר אחרי
לעבוד מייד אחרי שנותח בליבו —
הדרומי ,נערכה לכבודו מסיבה של
זוכה ליחס כזה? הוא ענה לי שזה בגלל
אחת היחידות בנגב .באתי לשם יחד
הציפצוף שלו .זה ברור לי שאברהם לא
איתו .הייתי תמהה איך הוא הכיר כל
אוהב להתכופף .יש לו גאווה והוא לא
קצין בשמו הפרטי ושאל לשלום
יחניף למישהו כדי שיכתבו עליו יפה.״
המישפחה .זה הרי לא רק עניין של
ביום הראשון יצאה תמיר לתל־
זיכרון ,כי אם איכפתיות מכל אחד
אביב ,כדי להתחיל בהכנות למעבר
ואחד.״
לעיר הגדולה .תורגמן זכאי לשנת
 8א ם כך ,מדוע לא מינה אותו
חופשה בתשלום מהמישטרה ,עד
חיים ברלב לתפקיד הבכיר בסבב
לפרישתו הסופית ממנה .תמיר ,המלווה
המינויים הנוכחי!
אותו בנאמנות ,בדיוק כמו שמלווה
״אני לא יכולה להתערב בשיקוליו
לילי שרון את בעלה ,אריק ,מביטה
של השר .אבל דע לך ,שאברהם האמין
קדימה ,לא בצער אלא בביטחון מלא
שהוא יהיה מפכ״ל .היו לו תוכניות
שתורגמו יגיע רחוק ,למרות הכל:
רבות מאוד להעמיד את המישטרה על
בן־ציון ציטרין ■
הרגליים כמו שצריך ,ולהבריא אותה.

