
האישיות. סגולותי המקצועית, הכשרתי השכלתי, בתוקף
ניהול לצורך שונות אינפורמציות שקבלת הדבר נבון האם •

 ב.)? (ש הבמחון משרות הנוכחי המשפט
לא.
אינ קבלת לצורך פועלים חשאיים מכשירי־האזנה כמה 0

המשפט? בניהול עבורך, או על־ידך, פורמציות
עבורי. אחד אף ידיעתי ולמיטב על־ידי, אחד אף
לצורך חשאית האזנה נקבעה טלפוניים קוים כמה על •
על־ידך? המשפט ייהול זי״
עבורי. אחד אף ידיעתי ולמיטב על־ידי, אחד אף
בוזתיס־ שותף תנסחון שרות ראש שגם הדבר, נכון האם • * 1 * .......- ■■■■ .........— י ־ י ■■—׳■׳ —.....— ■ ■ ״ "י

 הנוכחי? הפרטי למשפמך בקשר צויות
לא. — ידיעותי מיטב לפי

★ ★ ★
הבאים: לך מוכרים האס •

 ־דולפין״, שמריהו: כפר השחור,״ ־הירש חיפה; ״אלדורדו״,
 תל־ ־אטום״, תל־אביב; ־קוקטיל״, תל־אביב; ״חינגה״, חל־אביב;

 ״אוהו״. יפו; ־חרות״, יפו; ־אריאגה״, גן; רמת ־רנדזז״, אביב;
ידועים הנזכרים מהבארים אילו פרט גן? רמת בר״, ־עדן יפו; ו 1 "י ■ 1,1  . ו * ״ 1 .1 ו-וו 1 1 1 — 111111 ■וווו ■ו
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ו־(י). ל(ב) פרט כולם
ארבע תוך הללו הבארים מן אחד בכל בילית פעמים כמה •

 של הראשון השלב לסיומו הגיע השבוע
 הגיש אחדים, ימים של בהפרש המתנדבים.

 1שע השאלות למאות תשובותיהם את אביב
 1 התעניין גוריון, בן־ עמוס ששאל בשאלות

 הם מה במיוחד לדעת ביקש המתנדבים,
 ו בכל העיקרי הצד את בפרוטרוט תיאר

לשעות מחוץ ישראל, משטרת של הכללי
על ותשובותיו בן־גוריון לעמוס שהופנו

-- -- --- --------------- --

הללו הבילויים מן מעטות לא שבפעמים הדבר, נכון ,חאם0
אחד? לערב ל״י סאה על העולים מכומיס אתת־. הוצאת

נכון. לא
 הרבות בפעמים הללו בבארים שהוצאת הסכומים לך מנין •

בהם? שבילית
 שביקרתי המקרים במספר אלא שביליתי״, הרבות ״בפעמים לא

.,מהכנסות —
 שילם מי הללו, הבילויים עבור שילמת שלא בפעמים •

פרם. עבורך?
 זוכר שאיני כשם הפעמים, באותן שילם מי בדיוק זוכר איני
 יש אולם האחרים. עבור אני שילמתי בהם המקרים את בדיוק
ערב. באותו ביקרתי שאתם האנשים ששילמו להניח
זרים אנשים עבורך ששילמו ביותר חגבוה הסכזם מהו •

שסכומים הדבר נכון האם לילה? במועדוני או בבארים, ילוייםבב
לערב? מרובות לירות לעשרות אף הגיעו אלה

 מה יודע ואיני עבורי, פעם אף שילמו לא ־זרים״ אנשים
אלה. במקרים וידידי חברי עבורי ששילמו ביותר הגבוה הסכום

 ל״י, 20.— של בסך מתנה קבלת שעבוד הדבר נכון האס •
משמעתי לדין וסמלים שומרים הועמדו קצין, דשות ללא

במשטרה?
 למילוי כתגמול או כשוחד, נתקבלה המתנה אם — נכון
שוטר. על־ידי תפקיד
הללו בבארים שבילית רבות שבפעמים הדבר נכון האם •

בפומבי? השתכרת
 רבות״ ״פעמים ביליתי לא

״השתכרתיוב ולא בבארים
פומבי״.

השתכרת פעמים כמה •
ארבע ת,ך בב־לוייך בפומבי
האחרונות? השנים
פעם. אף
ב־ ה״ת פעמים כמה 0

ארבע תוך בפומבי, גילופין
האחרונות? השנים
פעם. אף
אחה מסכים ה<מ •

סגן של בפומבי תדירה ששכרות

ירקוני שייקה
ממיטה הכללי המפקח

ישראל? משטרת סדי על קלון
כך. זה היה אילו נכון,

בחברת בבארים בילית רבות שפעמים הדבר, נכון האס •
כעבריינים? חשודים אנשים
 שביקרתי המקרים ובאותם בבארים, רבות פעמים ביליתי לא
 כחשוד שעה אותה לי ידוע שהיה אדם בחברת ביליתי לא בהם

כעבריין.
בבארים בילית האחרונות, השנים ארבע תוך פעמים, כמה •

כעבריינים? החשודים אנשים בחברת
הקודמת. תשובתי ראה

בחברת בבארים בילית רבות שפעמים הדבר נכון האם •
 התחתון״? ־העולם אנשי
נכון. לא

הללו, הבארים סן אחד בכל בילית מי בחברת האחרונות? השנים . ........ 11■ ...... ■ו■■.. ן ן . . . <
הללו? הפעמים מן אחת בכל

 בחברת להלן, כמפורש בבתי־הקפה ביקרתי זכרוני, למיטב
 כנסת! חבר אז זוסמן, שלום רעיתי; בן־גוריון, מרי גב׳ הבאים:

 ורעיתו; גיא רמ״ח ורעיתו; ירקוני ישעיהו בן־גל; משנה אלוף
 נחמיאס י. מר לשעבר ישראל משטרת של כללי מפקח סגן

 מר מרון; חנה גב׳ בן־גוריון; רננה גב׳ צור; עו״ד ורעיתו;
 מנהל קולק, טדי צרפתי! מרדכי לשם; משה אלוף לשם; דוד

 עו״ד ורעיתו; מטלון אליעזר הממשלה; ראש משרד של כללי
 אז עברון, אפרים רובינשטין; עמינצה שפי; סמ״מ ישי; חוטר
 אז בלוף, נעמי גב׳ שלוש; המהנדס הבסחון; שר לשכת ראש

 הישראלי הצבאי הנספח לשעבר שי, אורי המשטרה; שר מזכירת
 אביצור; סגן־אלוף איתן; אלוף־משנה עופר; רמ״ח בתורכיה!

 רמ״ח רב־סרן.אורן; ורעיתו; לביוש השחקן פריהר; משנה אלוף
קנר.

 נדוו1 ניצנים, חרות, אריאנה, הקפה בבתי 1955ב־ בקרתי
 בדולפין צרפתי; קנר עברון, גיא, קולק, הה׳ בחברת וקוקטייל

 אשתי בחברת בתדמור, :1954ב־ ועופר. ירקוני הה׳ בחברת —
 בחברת — בקוקטיל ורעיתו; עזריאל ורעיתו, נחמיאס גיא, והה׳

 ירקוני. ומר רעיתי בחברת — בדולפין ורעיתו; גיא ומר אשתי
 ישי, חוטר צור, הה׳ בחברת — תמר בגן באריאנה, :1953ב־

 בקוקטיל וקנר. אורן ישי, בנגל, אביצור, פריד,ר, איתן, עשת,
 ודוד בן־גוריון רננה ורעיתו, לביוש הה׳ בחברת — ובאריאנה

 ורעיתו, נחמיאס הה׳ בחברת — בקוקטיל ורעיתו. גיא לשם,
 בקוקטיל ורעיתו! ממלון פליז, שלוש, ורעיתו, גיא צרפתי,

 גיא, מרון, חנה לשם, דוד ירקוני, הה׳ בחברת — ואריאנה
 גיא; ירקוני, מרון, חנה — וקוקטיל בר בעדן וקנר. צרפתי

 — בר בחינגא וירקוני. גיא מטלון, הה׳ בחברת — בקוקטיל
 זוסמן הה׳ בחברת — בדולפין 1954וב־ 1952ב־ קנר. ה׳ בחברת
 :1952ב״ הבריגדה. של השני הגדוד יוצאי צה״ל וקציני
בחברת — שמריהו בכפר

 ראה ורובינשטין. שפי הה׳
 — באלדורדו .66־99 תשובות
ו גיא עופר, הה׳ בחברת

צור.

ה־ מן מעטות לא בפעמים

בילית, שבחברתם פטרונים
למעלה של בשיעור סכומים

לערב? ל״י ממאה

״פט מחברת ביליתי לא
ל התשובה וממילא רונים״
פנים, כל על שלילית; שאלה
בתש אני השתתפתי לרוב

זוסמן שיוםאני. חלקי לום ■
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