
זכמישטרה הקשורים ג ע ר י מ ב
הדדיות. האשמות החלפת תוך מאוד, בסרסרות. או בפשיעה המשיכו

 לגבי המישטרה של המכוונת ההדלפה
 השב״כ את הכניסה הרוצח, של ועיסוקו זהותו

 הפך אחד מצד חסר־פיתרון. לקונפליקט
 לסייע יתבקש שהשב״כ וברור פומבי העניין
חלבי. במעצר
 ״אם שב"כ: איש השבוע אמר שני, מצד

 נהיה אנחנו מג׳בלייה, למשת״ף משהו יקרה
 החברה. שאר מצד אמון של רצינית בבעייה

 נשמע אולי זה למעננו, חייהם את מסכנים הם
 הם נכון. זאת, בכל זה, אבל מזוייף, רומנטי,

נגן לא אם יותר, פעולה איתנו ישתפו לא

 ווצח־השיבעה היות ער הביוסום
 נדי מכוון, היה ב השבי שר עובד

 בין הקדע בשחת־הביטחון. לפגוע
ומחדיר הולך והשדות׳□ המישטדה

 הם נענש, מהם שמישהו יראו אם עליהם.
מהשטח. ייעלמו

 האינתיפאדה בשל אותם. צריכים ״אנחנו
 שוטף מידע זרימת בלי הזאת הבלתי־נגמרת

 המודיעינית המערכת מהמשת״פים, ואמין
תפגע.״ בשטחים

 מערכת־ את גם שינתה ההתקוממות
 משיתוף־ והשב״ב. המישטרה בין היחסים
 לעבודה הצורך הפך מיקריים, ותיאום פעולה

 לפי וחיפושים מעצרים לצו־השעה. משותפת
 גם אך צה״ל, בידי נעשים מודיעיני מידע

 תצפית עמדות בהקמת עוסקת המישטרה
 נוספות ובפעולות מסויימים במקומות ומעקב

משותפים. ממיבצעים המתחייבות
בשי נעשה לשב״ב המישטרה בין התיאום

 ״תיאום המיקצועית בעגה המכונה טה,
 ולמישטרה במישטרה נציג יש לשב״כ נציגי."

 ישיבות־מטה חוסך הדבר בשב״ב. נציג יש
 ליצור עלול גם אך משותפים, מוקדים והקמת

ואי״הבנות. רבים חיכוכים

ל ש ם >

סמים
 ההתנגשויות רבו כך הזמן, שעבר כל ^
וצו השיטות רקע על הגופים, שני בין ^
 שמועות האינתיפאדה. מיגור של הביצוע רות

גבוהים לטונים שהגיעו ישיבות על מספרות •

 הולמת הזדמנות היה ביפו השיבעה רצח
 בחץ־־כלל לחגורה. מתחת בשב״כ להלום
 במשתפי־פעולה הקשורים העניינים כל סווגו

 מחקה הצבאית הצנזורה ביותר. כסודיים
 הפעם לעניין. שהתייחסו רבות ידיעות

 היוודע אחרי מיד כמעט המישטרה, פירסמה
 של סייען הרוצח של היותו את הרצח, דבר

 פרטים בהרחבה פורסמו יותר מאוחר השב״כ.
 כי טוענים בשב״ב מזוין. שוד בשל מאסרו על

 במעגל חשבון לסגור כדי נעשה הכל
 יודעים הרי ״הם הפנימיים. הסיכסוכים

 את להעסיק אלא אחרת, ברירה שאין בעצמם
 ״רק שב״כ, איש אמר מבתי־הסוהר,״ הנבלות
 וזה אותם הרגיז בהם שלנו הזילזול שכנראה

מתוקה." נקמה של יופי לנו. להחזיר להם גרם

■ בד רונן

הכנסת גזענות
ההבדל? מהערבי□

להשכיר
טיפשות? סתם גזענות?

 מסיסני־זםן: אחד
פרטי שוק־עבדים

₪ נודלמן יולי
שה כפי הרפואי, למרכז הגיעה הגלוייה

 אחרים. רבים ולמיפעלים למישרדים גיעה
 ס.נ. במדבקה: השולח שם מודבק היה גבה על

טל פתח־תיקננה, קר״ח־יאריה, בע־מ שבדים
.9244416 .9241039 ,9244103־4 פונים

 אספקת תמימה: הצעה זאת היתה לכאורה
 זו שאין גילתה הטכסט קריאת אך עובדים.

 הצעה אלא סתם, עובדים של סתם הצעה
(יש ערבים ״עובדים לספק מאוד: מסויימת

ער אלא ערבים, סתם ולא והשטחים)״. ראל
קב (עם לעבודה יום כל ״מגיעים אשר בים

לות!)״.
 עובדים אחר בחיפוש עסוק אתה אם ״גם

 להסתפק ג. ס. מציע קטן),״ יהודים(והסיכוי
חי לאפשר כדי ערביים, בעובדים בינתיים

 אמיתיים, עובדים אחר לחץ, בלי בנחת, פוש
יהודים. שהם

 יחס לגבי ספק משאירה אינה ההצעה לשון
 על מדובר אין הערביים. לעובדים עצמו ג. ם.

מדו לא ולראייה: סחורה. על אלא בני־אדם,
שמחייבת כפי שיידרש״, מיספר ״כל על בר

 שני בכנסת? גנרי צעק מה
 ננד מתעקשים הצדדים
 - שדה□ הנירסות

 מחרידות שתיהן אבל
שווה. במידה

 ״מה השבוע עצמם את שאלו רבים אזרחים
אידיוט?״ אני האם ליי קרה

 חברי־הב־ בין ביותר מוזר ויכוח לכך גרם
הת האזרחים זאבי. ורחבעם שריד יוסי נסת

הוויכוח. מה על הבינו לא פשוט מימים
 שאירעה תקרית, עומדת הוויכוח במרכז

 התנהלו עצמו, גנרי של גירסתו לפי בכנסת.
כך: הדברים

 חללי על דיבר (רק״ח) יילנר מאיר
האינתיפאדה.

היהודיים?" החללים עם ״ומה גנרי:
השיב. לא וילנר
יהודים!" חללים 45 ״ישנם גנדי:

(דמוקר דראושד! עבד־אל־והאב
שקר!״ ״זהו טית):

 של שמות ברשותי שקר. לא ״זה גנדי:
יהודים." חללים 45 לפחות

״שקר!״ דראושה:
 45 רק ישנם ״אם (עמדה):פארם חסין

 חללים מאות יש למה אז יהודים, חללים
ערבים?״

ערבים!" אלף — יהודי ״כל גנרי:
לא הדברים סערה. התלקחה זו אמירה על

י מפסיד שאתה עבודה יום כל על חבל - •*״נק&געי
ם אנו , לבנין, והשטחים) (ישראל ערבים עובדים מספקי

ת ובכל הרמות בכל עובדים וחקלאות. שרותים תעשיה,  כמו
נדרשת.

 קבלות!). (עם לעבודה. יום כל מגיעים עובדינו — {וחנמ״שג^חג
מג  נסיעות). כולל באתר (אצלך מיידי. -$23211ז

ן ל ^ ס ^ ש ״ נ מנ  מחיר. הצעת ותקבל אלינו צלצל מאד. זול - כ

קטן...) (והסיכוי יהודים, עובדים אחר בחיפוש עסוק אתה אם גם
בינתיים! מה

בינתיים. ולהפסיד בלחץ, עובדים לחפש יכול אתה *
בינתיים. ולהרוויח בנחת, עובדים לחפש יכול אתה *

ם.ג. של הגלוייה
והשטחים)״ ערבים(ישראל ״שבדי□

 אלא בבני״אדם, כשמדובר העברית השפה
סחורה. על שנאמר כפי נדרשת" כמות ״בכל

 אילו קורה היה מה למישלוח. סחורה
 וחברה בארצות־הברית, כאלה גלויות נשלחו

עוב מספקים ״אנו מבטיחה היתה ניו־יורקית
ואלאבאמהו״? כושים(ניריורק דים

החב כלל־ארצית, סערה מעורר היה הדבר
 גם ואולי הציבור, זעם מחמת נסגרת היתה רה

לדין. נתבעת
שחב הדעת על כלל להעלות כמובן, אין,

 ״יהודים, לספק תציע למשל, גרמנית, רה
 לגל גורם היה הדבר מרוסיה)״. או (מגרמניה

 כזאת מודעה אך באנטי־שמיות. האשמות של
 ארצות־ בדרום לגמרי טיבעית נראית היתה

העבדים. שיחרור לפני הברית,
מו והכל ציבורית, רגישות אין בישראל

 או עבדים כאל לערבים להתייחס אפשר תר.
 כמות ״בכל למישלוח, המוכנה סחורה כאל

 ״מגיעים שהעבדים להבטיח ואפשר נדרשת".
 אם גם האינתיפאדה, למרות לעבודה", יום כל

 במקום־מגוריהם עוצר או שביתה על יוכרז
ב״שטחים".

 ריבוי מפאת הכנסת, של בפרוטוקול נקלטו
הצעקות.
 שריד יוסי ח״כ הודיע ימים כמה כעבור

 שהוקלטה אותנטית, קלטת־וידיאו בידו שיש
 זיזניזז. רבת־יוקרה, בינלאומית סוכנות על״ידי
 צועק: כשהוא גנרי, ונשמע נראה זו בקלטת

ערבים!" אלף שווה יהודי .כל
 אזרח אבל הוויכוח. כך על נטוש מאז

 מהו מה. על להבין מתקשה בלתי־מתוחכם
 ערבים!" אלף — יהודי ״כל בץ ההבדל בעצם

 יהודי ״כל או ערבים" אלף = יהודי ״כל או
ערבים"? אלף שווה

לח שווה האלה הפסוקים כל משמעות
ער אלף להרוג צריכים יהודי כל על לוטין:

אמי זוהי עצמו, גנרי של הניסוח לפי גם בים.
 של מפיו לצאת שיכלה מחרידה, גזענית רה

 מפי או הכבושה בצרפת גרמני צבאי מושל
 בימי ארצות־הברית של חיל־הפרשים מפקד

האינדיאנים. השמדת
 שהוויכוח ישראל לכנסת אופייני זה היה

 האמירה, של הנורא התוכן על התנהל לא
מה־בכך. של סמנטי עניין על אלא
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