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 רה־וושו חוששים .,עשירם
למימסד!״ שמתנגדים כמי

 לשפיות להחזיר ״אפשו
צפון־אפויקה!״ יוצא* את

הטעם . ם , ג פ א ל  הו
־ . ־ בקבלת

 את לבחירות להריץ שלא החליט זוהר עזרה הפרופסור
 גם נסגר השבוע כספי. מחסור נשל ״עצמאותי', מיפלגתו,
מבעליו. אחד היה שזוהר ירושלמי", ״מעורב החינמון

 ול* לעיתון תומכים למצוא לימין קשה מדוע •
מיפלגה?

נחירות
 שכר־ שמקבל מי מעוות! לקסיקון זה שמאל? זה ומה ימין זה מה
 מוכן אינני העיתון על שמאלני? הוא מחברת־העובדים חודשי עתק

לדבר!
והמיפלגה? •

תמי מקבלות הגדולות המיפלגות לא־פשוט. הוא הכספי המצב
 וזה, בחוץ־לארץ, כספים מגייסות גם הן מהממשלה. רצינית כה

 מאין לבדוק אפשרות אין כאזרח, לי, שהרי פלילי, מעשה לדעתי,
האלה. הכספים מגיעים

ישראליים? תומכים מצאתם לא ומדוע •
חברת־העובדים. של הכושלים המיפעלים כל תומכים בשמאל

 הגדולות המיפלגות שתי — זאת מלבד איתם? להתחרות יכול מי
שמת כמי להיחשף חוששים עשירים ואנשים כמימסד, נחשבות

ליסביץ) (שרה למימסר. נגדים

 אל ״המיזרח התנועה ממנהיגי אלבז, שלמה פרופסור
 ״הצילו, שנקרא אירגון אצל בצרבת מביקור חזר השלום",
זה. מה אותו שאלתי גזענות!"
 יהודים, של ספונטנית, המונית, תנועה התארגנה שנתיים לפני
 לה־פן. ז׳ן־מארי של בגזענות הנלחמים ושחורים, לבנים ערבים,
 כך מצפון־אפריקת הוא היהודיים מחברי־התנועה רבים של מוצאם

בינינו. הקשר נוצר
מהם? למדת מה •
 שלא מדוע כזו, תנועה צפון־אפריקאיים יהודים הקימו שם אם
 יוצאי את גם לשפיות להחזיר אפשר כלומר: כאן? גם זאת יעשו

בארץ: צפח־אפריקה
•איד?

לתומ־ פנייה של חדשה שיטה פיתחו הצרפתית התנועה מנהיגי

תנועות
לה פונים הם רדיקליות, קטנות, במיסגרות לפעול במקום כים.

 בקךוב ,יבוא. מהם כמה לסוחר. שעוברות סיסמות באמצעות מונים
עלי להשפיע וינסו אנשי-השכונות, עם ייפגשו הם בארץ. לביקור

הם.
יעזור? וזה •

 רק אנחנו לקצה. הקצה מן ריעות נשנה לא תמימים. לא אנחנו
הבחי ביום הצפון־אפריקאים של במחשבות יזוז שמשהו מקווים

רות.
יצביעו? שהם מקווה אתה מיפלגה לאיזו •
מהליכוד. ששמאלה מה כל
לכנסת? רצים אינכם אתם מדוע •

 ולא רעיונית, תנועה אנחנו לכנסת. שרץ מחומר עשוי לא אני
רמב־ץ) (שרר, פוליטית. מיפלגה

 כוח״ מיצהל ראש מן, שלום של בראשותו ועדת־החקירה
 נסיבות את לחקור שמונתה בתי-הסוהר, בשרות האדם

 בכירים קצינים שכמה קבעה אביטן, הרצל של בריחתו
 האסיר. של בבריחתו בעקיפין או ישירות אשמים בשרות

 מנהל■ בית־המעצר, מנהל עם החמירו הוועדה מסקנות
אחרים. וקצינים הביטחון

 העומד אל האצבע הופנתה הוועדה שהוקמה אחרי רק
למ רופא. חתימת בזיוף כשהורשע בעבר, שמעד בראשה,

 בר־לב, חיים שר־המישטרה, אותו הביא בעברו, הכתם רות
בכיר. לתפקיד אותו ומינה בתי־הסוהר, לשרות

 מועמד שהיה רוזיליו, שלום לתת״גונדר־בדימוס פניתי
 אן מטה־השרות, כראש וששימש הנציב, לתפקיד רציני
 בהפרת־ במירמה, שנה, לפני שהורשע, אחרי לפרוש נאלץ

 מסקנות על לדעתו אותו שאלתי ובהטרדת־עד. אמונים
בראשה. שעמד מי ועל ועדת״החקירה

'אם ועדת־החקירה. כראש מן שלום של במינויו טעם־לפגם אין
 י כוח־ מינהל כראש לשרות קבלתו בעצם זה הרי לפגם, טעם יש

 שהוא אחרי אותו. קיבלו זאת ולמרות עברו, על בדיוק ידעו האדם.
ועדת־החקירה. בראש לעמוד רשאי הוא התקבל,

לכת? הרחיקו המסקנות לדעתך האם •
 היא התשובה שפורסם ממה אר לפרטיו, הדו״ח את יודע אינני

 הוא שעליו המיתקן של לניהולו אחראי בית־המעצר מנהל לא.
 תחת שהיו סוהרים, או קצינים של פאשלה היתה אם מופקד.
להו בניגוד דברים שנעשו היא הבעייה להם. אחראי הוא פיקודו,

מו האחריות ולכן חד־פעמי, ולא שיטתי באופן ולכללים, ראות
זאת. גילתה שלא בית־המעצר, הנהלת על טלת

חקירה ועדת
יב שאביטן לאפשרות מודעים הייתם בזמנך •
־ רח?

 נעשו ולכן לתאו, נשק להבריח לברוח, זומם שהוא ידענו תמיד
 שמרו הכללים, כל על הקפידו ויסודי. תדיר באופן חיפושים אצלו
 בשבע בו הסתכלו פעם, מדי לגמרי אותו ניקו תאו, על היטב

עיניים.
קורה? היה לא זה שבזמנך אומר אתה •

מאוד. הקפידו בזמני אבל ערובה, אין
 מה־ להיפגע יכול עצמו שהנציב חושב אתה •

דו״ח?
 פיקודו. תחת ברובם הם הוועדה שאנשי משום סיכוי, שום אין

 קצת היו שהמסקנות יתכן בלתי־תלויה, ועדה מקימים היו אילו
עין־חר) (יוסי שונות•
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