
 חבילות להעמיס לנהג עזרה תמי אבל
 של מכוניתו של בתא־המיסען שוקולד
המפקד.

 בית־ בבית־המלון ללון נהג לוי
 תמי. גם וכך שבזיכרון־יעקב, דניאל

 הקבלות את ושולח שם לן היה הוא
 מסוג מלון הוא בית־רניאל למישטרה.

 ולמוסיקאים, לאמנים המיועד מיוחד,
 רייס. בשם קשישה גברת אותו ומנהלת

 לסגור ביקשה זיכרון־יעקב מישטרת
 איש־ בו היה שלא מכיוון המלון, את

 פנה אז התקנות. על־פי כנדרש ביטחון
ובי רהב, רמי לקצין־משא״דצפון, לוי
 את למלון להחזיר לעזור ממנו קש

 עצמה רייס לגברת ולאפשר הרישיון
 המקום. של כאחראית״ביטחון לשמש

 שנית, העניין נבדק זו התערבות אחרי
 המלון, את לסגור ההחלטה בוטלה
 המופלג גילה למרות — רייס וגברת

המלון. של כקצין־הביטחון מונתה —

אופירה
ה נ י י נ ע ת ה ^ ^

 לוי בין המריבה התגלעה אשר ^
הנ כל את ברעם העלה וסגנו,

 שיחקור כדי למפכ״ל ופנה הללו קודות
לדב שגילה, הפליליות העבירות את
ריו.

 לברעם לוי בין שהמריבה אחרי
 בפליאה ברעם גילה בעיתונות פרצה

 לידידת־המיש־ הפכה נבון אופירה כי
פחה.

״כשהיי להשלם־הזה: ברעם סיפר
חו 10 שנמשכה בחופשת־שיחרור, תי

והתענ אופירה, אלי התקרבה דשים,
 שאלות שאלה היא עושה. אני מה יינה

 לעשות מתכוון אני ומה לוי, על רבות
בעניינו.

 ושאינו מושחת, שהוא לה ״אמרתי
 יש אם התעניינה היא לתפקידו. מתאים

 התעניינה גם אופירה לכך. הוכחות לי
 היא בה. מיוחד מה ושאלה ברנס בתמי
 ואילו ביחד, נסעו מתי בדיוק ידעה
לתמי. לוי קנה מתנה

 אפשרויות שקלתי תקופה ״באותה
 בינלאומי, לעסק־סחר להצטרף שונות

 בתל־אביב, הבורסה בבניין שמרכזו
או פרסבורגר. שמואל של בראשותו

 והציעה בעסק התעניינות הראתה פירה
 שלנו. יחסי־הציבור כאשת עצמה את
 בסיורים הרבה איתנו הסתובבה היא

קיב שלא למרות בבית, אצלי וביקרה
משכורת. מאיתנו לה

 חודשים שישה אחרי הימים, ״באחר
 מדוע. יודע אינני נעלמה. היא בערך,

אלי התקרבה שהיא לשער רק יכול אני

 ואחר־כך, לוי, על פרטים לברר כדי
 הפסיקה או אחר, מקור מצאה כאשר

אותי.״ עזבה בו, להתעניין
 השערוריה את ברעם שעורר מאז

 הפרשה גיבורי כל עזבו שעבר, בקיץ
המישטרה. את

מוגד בגימלאות ראשון, יצא ברעם
 פר־ עם יחד עובד, הוא וכיום לות,

שוגים. בעניינים סבורגר,
 המישסרה מן פרשה ברנס תמי
 קיבלה היא מישמעתי. למישפט מחשש

וד לא אך לה, המגיעים הפיצויים את
מוקדמות. לגימלאות עדיין זכאית תה

 החקירה סיום אחרי פרש, עצמו לוי
 שהועמד לפני היועץ־המישפטי, של

 בינואר פרש, כאשר מישמעתי. לדין
 להטריד רוצה איננו כי לוי אמר השנה,

 המישטרתית, המערכת את בעניינו
 ממילא כי רבות, במשימות המתחבטת

 שאותה קצובה לתקופה למישטרה בא
 מצאה לא שהפרקליטות ציין הוא סיים.
פלי בעבירות לדין להעמידו מקום
בלבד. מישמעתי לדין אלא ליות,

 במיש־ המריבות שהסתיימו לאחר
 של יחסיהם אחרי מעקב עוד אין טרה,

לוי. וברוך נבון אופירה
 לצוף עומדת הפרשה כל אולם

 על קוטלר יאיר שכותב בספר מחדש
 הפעם המישטרה. בצמרת השערוריה

 של שמה את לגנוז ניתן יהיה לא
הראשית. הגיבורה
 לארוחת־ קציני-המשא״ז יצאו בערב

 באילת. במיסעדת״יוקרה חגיגית ערב
 של ואשתו היא ללוי. הצטרפה אופירה

 היחידות האזרחיות היו הקצינים אחד
בארוחה.

או כי ציינו במקום שנוכחו אנשים
 הירבתה היא משולהבת. נראתה פירה

 שלוי היה ונראה ולדבר, לצחקק לחייך,
 כמה לה העיר הוא מכך. מרוצה אינו

פעמים.
 אחד כל שילם הארוחה תום עם
 לוי שילם קצר ויכוח ואחרי עצמו, עבור

 בני־ יתר כאשר אופירה, ועבור עבורו
 מכיוון עיניהם, את מסבים החבורה

מביך. היה שהמעמד
 מוקדמת, היתה עוד שהשעה מכיוון

 הם בעיר. לטייל להמשיך הקצינים רצו
 נפרדו לפתע ושוחחו. המלון ליד עמדו

 לחדריהם ועלו מהחבורה, ולוי אופירה
 מביך רגע היה זה רגע גם במלון.

 כיצד ידעו שלא לוי, של לפקודיו
לנהוג.

למ היה הדראמה של שיאה אבל
 כדי מוקדם קם ברעם דן שחר. עם חרת,
 החוף, על רץ בעודו ריצת־בוקר. לרוץ
מלא״דאגה. מהמלון שירד בלוי, פגש
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בישיבה ברנם(משמאל) וראש־לישכה לוי(מימין) ברוד מפקד
בלישכה משותפת מנוחה

מישטרתי ובאירוע במסיבה לד וברוך ברגם תמי
המכובדים שולחן ליד מזכירה

 אופירה, את ראה אם סגנו את שאל הוא
 בבד 5ב־ מחדרה נעלמה שהיא והסביר

 החוף, על אותה חיפשו השניים קר.
 לחשוש והחלו מקומות, ובשאר בעיר

 יתר את גם בחיפוש שיתפו הם לחייה.
 בינתיים שהתעוררו קציני-המישטרה,

 לארוחת״הבו־ בחדר־האוכל ושהתכנסו
קר.

לנמל־התעו־ לטלפן החליט מישהו
 עזבה שאופירה התברר וכך בעיר, פה
 הבוקר. של הראשון במטוס אילת את
 לצפות כדי באילת נשארה לא היא

שלה. להקת־המחול בהופעת
 ניסתה במשא״ז, לוי של שרותו בזמן
 נוער של לשיתוף להביא נבון אופירה

 לקשר דרך ופתחה במישמר־האזרחי,
 גם מפקד״החיל ובין בינה מיקצועי
להת סיבות לה נתן זה זה. בתפקידו

לעי לבקרו או לוי עם טלפונית קשר
 שהמישטרה מכיוון אבל בלישכתו. תים
 השני, את מכיר אחד וכל סגור, חיל היא
אי והערות רבי־משמעות חיוכים עפו

מפקד-החיל של קשריו בדבר רוניות

 ללוי אופירה של הקשר שת ^
 ראש־הלישכה הראשון בזמן היתה 4\

ברנס. תמי שלו,
 קטן, לילד ואם 35 בת גרושה תמי,

מרו כ״ציפור מכריה על־ידי מתוארת
 באה היא רטוב". כ״חתול או טה״,

 המפכ״ל מלישכת לוי של ללישכתו
הקודם.

משו עבודה של קצרה תקופה אחרי
 המפקד בין היחסים התהדקו תפת,

 לכל תמי את לוקח היה לוי ומזכירתו.
 לאירוע הוזמן כאשר יצא. שאליו סיור
המכו שולחן אל וישב המישטרה, של

 כדבר לידו, מקום תמי תפסה בדים,
שבשיגרה.

 קציני־מיש־ על מקובל היה לא זה
והת ריננו מהם שרבים אחרים, טרה

על־כך. לוננו
הת לתמי המפקד של המיוחד יחסו

 מבין היחידה היתה שהיא בכך גם בטא
 בחדר־ להשתמש לה שהותר פקודיו,
הצמודה ובמיקלחת שלו המנוחה

 קציני־מיש־ היו פעם מדי ללישכתו.
 נתקלים לישיבת־עבודה, שבאו טרה,
 כששערה מחדר״המנוחה, יוצאת בתמי
 בלא הלישכה דרך עוברת והיא רטוב,
 לשוחח שרצו לוי, של פקודיו מילה.
 לעיתים קיבלו שונים, בעניינים איתו

 מכיוון לו, להפריע שאי־אפשר תשובה
בחדרו. במנוחה נמצאים ותמי שהוא

 עוררו אופירה עם לוי של קשריו
 לא אבל במיסדרונות־המישטרה, עניין

שקש בעוד התקינה, לעבודה הפריעו

 לשיבושים גרמו ראש־לישכתו עם ריו
 יחדיו יצאו שהשניים מכיוון בעבודה.
 ראש־הלישכה שהתה רבים, לסיורים

 רב וחלק במקום־העבודה, מאוד מעט
 נראו שונות במסיבות הוזנח. מעבודתה

 שקיות־ מבקשים וראש־לישכתו לוי
 שאריות־ או עוגות בהן ואוספים ניילון

 ורד במיפעל החגיגית. מהארוחה מזון
 מקציניו וכמה לוי היו שבו הגליל,
 חבילות־ממתקים להם הוצעו בסיור,

מהמקום, התרחקו הקצינים במתנה.


