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במדינה
)המשך מעמוד (4
אבל אנשי־המישמר לובשי־המדים אינם שומ
רים ככל השומרים .הם עורכים מיטווחים
ומתאמנים אימונים צבאיים .מפקדם הוא
אליעזר לוין ; הבום האמיתי שלהם הוא
ראש מדור־הבטחון בנמל ,בן־דוב ,איש
סולל בונה לשעבר .יחד עם מפקד משטרת־
הנמל לשעבר ,שובר שביתת־הימאים שסי,
היה בן־דוב אחראי למחסן חומרי־הנפץ
של סולל בונה ,לפני שהועבר לצבאו הפר
טי של חושי.
אחרי פירוק הפלמ״ח .מן היום ה
ראשון שהוקם מישמר הנמל היו עוררים
על קיומו .אלה טענו :יש משטרת־הנמל,
יש שוטרי־מכס ,ואפילו משטרה צבאית
ישנה .לשם מה גוף נפרד ,בעל מיפקדד,
משלו ,רכב משלו ,נשק משלו? אולם אבא
חושי ,ועמו יוסף אלמוגי ,אמרו כי המיש־
מר נחוץ — והוא נשאר .הוברר גם מדוע:
מישמר זה סיפק את הסדרנים לאסיפות
מפא״י ,למישחקי־הכדורגל של הפועל ול
הופעות ציבוריות של חושי ואלמוגי .אין
איש יכול להתקבל אליו ,מבלי שעבר
תחילה ביקורת וסינון קפדני על־ידי אנשי
חושי.
במציאות של היום ,קם מערער חדש על
קיומו של המישמר .זוהי רשות־הננזלים,
בראשותו של רב־אלוף חיים לסקוב .אחד
הסעיפים הגלויים של הרפורמה ,אותה מתכ
ננת הרשות להנהיג בנמל חיפה ,היא חיסול
המישמר והעברת אנשיו למשטרה ולמכס
— כלומר למרות המדינה.
את השינוי אפשר לנמק מטעמי חסכון
וייעול .אבל אפשר גם לנמקו מטעם חשוב
הרבה יותר :אחרי סירוק אצ׳׳ל ולח׳׳י,
אחרי פירוק הפלמ׳׳ח ,אין המדינה יכולה
לסבול קיום של צבא חושיסטאן.
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אם תלמדי בקורם לדוגמנות לטיפוח
דחן באולפנה החדיש של ק ו ל ט
ב ל י ש ר אשת האופנה הידועה.
עשרות סיימו בהצלחה והן ממלאות
תפקיד בתעשיית האופנה הישראלית.
היי גם את כמותן.
הרגישי עצמך ״בטוחה׳׳ גם בנשפי
החברה האקסקלוזיביים ביותר .הרש
מי עוד היום לקורסים החדשים
העומדים להפתח בימים הקרובים.
שעורים פרטיים לפי הזמנה .סודיות
מובטחת.
מחירים מיוחדים לרגל פתיחת
עונת הלמודים החדשה.
ההרשמה ברח׳ הלסינקי , 1
פינת ארלוזורוב  , 143ת״א

לצלום בתנועה ובתור
אולם 340

 3קז
הסרט בעל הגרעין העדין
להגדלות 240
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את ה״אני מאמין׳׳ של הביצועיסט אפ
שר לנסח כך :״אם לפניך מסרה ,שהאישור
לביצועה נתון עדיין בדיון המוסדות ה
נבחרים של המדינה) ,כמו הכנסת או ה
ממשלה( אל תתרגש .גש לביצוע ,ואת
המוסדות הנבחרים שלח לעזאזל .הביצוע
— העיקר ,הפורמליות החוקית — שטו
יות.׳׳
ואומנם ,בעוד טדי קולק עסוק בשכנוע
אדונו ועמיתיו בחיוניותה של הטלביזיה
)ראה הנידון( ,ניגשו פקידיו לעבודה ה
מעשית.
לשתוק! השבוע נפתח בירושלים קורם
בסיסי לטלביזיה בהדרכתו של פרוס׳ קינ־
גטון ,מומחה זר שהוזמן במיוחד לצורך
זה מחוצלארץ 24 .מעובדיו של בית ה
שידור הישראלי משתתפים בו ,ביניהם
עורכי תכניות ,אנשי חדשות וקריינים.
אופינית לאוירה השוררת במשרדו של
טדי קולק היא העובדה שבטופס הפנימי
המוסר על פתיחת הקורס מופיעה פיס
קה המזכירה לעובדי קול ישראל את חו
בתם המשמעתית העליונה :״שימת לב
העובדים מופנית להודעה סיום 12.10.62
בדבר איסור מסירת ידיעות ללא סמכות
כדין לאדם שאינו מוסמך לקבלן ,וכן
בדבר איסור מתיחת ביקורת פומבית מל
מדיניות הממשלה.״ חתום :צבי משה קנר.
הפיסקה ,ובעיקר חלקה השני ,עוררה
רוגז בין עובדי קול ישראל .הסביר אחד
מאנשי החדשות :״מאדם האחראי לתוכ
ניות הגל הקל מספיק לדרוש הבנת וידע
בשטחי המוסיקה הקלה זמגוחך לחייב או
תו להצדיק את גירושו של סובלן למשל.
אני יכול לראיין את בן־גוריון בהצ
לחה בזמן העבודה ,אך אחריה ,כשאני
יושב בחברה בפינק ,זו זכותי לדבר בג
נות המימשל הצבאי.׳׳
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שום פרס ,מענק או ציון לשבח ,ל*
ההמיאו כל כך להישגי המדע הישראלי,
כמו מינוי דיפלומטי שבוצע השבוע על-
ידי הסנו״ט דפרטמנט האמריקאי .ממשלת
ארצות־הברית מצאה לנכון לצרף לשגרירות
שלה בישראל ,נספח מדעי מיוחד — דרי■
רוברט ודבר.
תקן של נספח מדעי אינו מקובל במש
לחות הדיפלומטיות .בדרך כלל ,ממנות
מדינות נספחים צבאיים ,כלכליים או תרבו
תיים ,דהיינו — במישורים המקובלים ל־
יחסי־גומלין בין מדינות .ארצות־הברית הי־י
העולם הזח נ ו 3ו•

