במדינה
)המשך מעמוד (5
ועדות ,כי ירים את קולו נגד טבח אומר,
עתיקה ואמיצה זאת ,וקורא להקים :ועד
ישראלי למען כורדיסתאן.
 . . . .ח ו ג יוצאי נורדיסתאן לא יוכל
לבדו להרים משימה זו ,שהיא משימתו של
כלל עם ישראל ,ופונה למפלגות ,לארגונים,
לאנשי־רוח ,לאישים ולהמונים מכל שדרות
העם ,להצטרף לתעד הישראלי למען כור-
דיסתאן לקראת כינון מוסדות הודעד וכינוס
עצרת־היסוד ,שתתן ביטוי לתמיכת אזרחי
ישראל במאבק הכורדים.׳׳
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סרוםפקט חיכם
תל־אכיב ,ת .ד4185 .

שושט

ש ת י ק ה כ הו דונ ה
זה היה בימי השואה .ממשלה רודנית ,ש
ערכה רציחות סיטוניות גם בקרב בני ה
אומה שלה ,החליטה לגשת לפיתתן הסופי
של בעיית המיעוט .היא החלה במיבצע של
השמדת־עם ,תוך שימוש באמצעי הטכניקה
המודרנית.
בעיר הקודש ,לא הרחק ממקום הפשע,
נשמעה הקריאה לפעול נגד הרצח ,לזעזע
את מצפון העולם .אולם הקריאה נדחתה.
״אומנם יש חשש שעוסקים שנו ברצח־עם,׳'
הסבירו החוגים הרישמיים. ,אבל אם נש
מיע את קולנו ,עלול הדבר לעורר מורת־
רוח רבה במדינה שעימה אנו מקיימים
יחסי־ידידות.׳־
זהו ,בקיצור נמרץ ,תוכן המחזה ממלא
המקום .הקורבנות הם יהודים ,עיר־הקודש
היא רומא ,והחוגים־הרישמיים הם דוברי ה־
ואתיקאן.
השבוע חזרה אותה פרשה בדיוק .הקורב
נות הם כורדים ,עיר־הקודש היא ירושלים,
והחוגיס-הרישמיים הם דוברי ממשלת־ישראל.
למחרת פגישת־העתונאים ,בה הכריזו יוצ
א ,כורדיסתאן על הקמת הוועד הישראלי
למען כורדיסטאן )ראה לעיל( ,פנו כתבי
העתונות אל משרד־החוץ ,ביקשו את תגו
בתי• תשובת דובר משרד־החוץ• :המשרד
מעדיף שלא להתייחם לשאלת הקמת הוועד.״
אולם הוא לא הסתפק בזה .הוא גם הס
ביר את הנימוקים לעמדה ניטראלית זו .הם
פורסמו בעתונים בשם .משקיפים מדיניים״
— השם המקובל לדובר משרד־התוץ ,כשזה
מבקש לא לצטט את דבריו בשמו.
״מצד אחד קיים חשש כי העיראקים עוס
קים בהשמדת־עם במלחמה נגד הכורדים,״
אמר הדובר .״אף כי חשש זה לא הוכח.
״אולם מצד שני אין ישראל רוצה לעורר
את שאלת הכורדים ביוזמתה ,מאחר שהדבר
עלול לגרום לתסיסה של המיעוטים הנור
דיים במדינות ,שעימן היא מקיימת יחסי־
ידידות ,ובהן עלול הדבר לגרום למורת־רוח.״
אין כל הוכחה כי ״המדינות הידידותיות״
— תורכיה ואיראן — אומנם היו מתנגדות
לפעולה למען הכורדים העיראקיים .נציגי
הכורדים עצמם טוענים בפירוש כי אין ה
דבר כך .אך גם אילו היה הדבר נכון,
מטיל הוא אור מוזר על ממשלת־ישראל.
כי בהשמיעה טענה זו מצדיקה הממשלה
של מדינת־היהודים בפירוש את נימוקי ה־
ואתיקאן ,שסרב לפעול נגד השמדת שישה
מיליוני היהודים — באותה טענה בדיוק.
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״המתן עד אוקטובר!״
אוקטובר בא והלך .אדנואר הלך אף
הוא .גרמניה לא כוננה את היחסים ,שוב
פנה גורי אל פרם .ושוב זכה לתשובה:
אדנואר רצה ,אבל האמריקאים הפריעו.
הכיצד? התירוץ הוא אחד המטופשים ב
יותר שהומצאו אי־פעם .טען פרס :אדנואר
ביקש מן האמריקאים להשתדל אצל ה
ערבים ,למען יבטיחו מראש שלא יענו על
הצעד הגרמני׳ בכך שיכירו בגרמניה הקומו
ניסטית .האמריקאים סירבו להתערב .לכן
נאלץ אונואר להפר את הבטחתו.
עתה נשארה לגורי הברירה בין שתי
אפשרויות :או שפרם באמת האמין לכל זר.

מ׳ שי ק ר!׳
כל מעשה של שמעון פרם משאיר אחריו
זנב ארוך של שקרים והבחשות .ביקורו
של פראנץ־יוזף שטראוס בישראל לא חרג
מכלל זר.,
סיפר השבוע המשורר חיים )וזנה מוטלות
גופותינו( גורי :כשבא שטראוס לישראל,
מוהר הוא ,גורי ,להיפגש עם שמעון פרס,
כדי להרגיע את מצפונו .גילה אז פרס ל־
גורי ,בסוד :שסראוס נושא עמו איגרת של
אדנואר לבן־גוריון ,ובה כתוב כי לפני פרי
שתו )של אתואר( בחודש אוקטובר ,תכונן
גרמניה יחסים דיפלומטיים עם ישראל.
גורי הוא אדם הגון ,הנוטה ייהאמין לבן־
שיחתו .אחרת היה בוודאי שואל את עצמו
שאלה המזדקרת לעין :״אם הביא עמו
שטראוס איגרת כזאת ,מדוע הצהיר בבואו,
בנמל־ר,תעופה ,שאין טעם בכינון יחסים
דיפלומטיים בין שתי המדינות ,ושיש להס
תפק בחילופי נציגויות מסחריות? מדוע
שינה את עמדתו זאת רק בסוף ביקורו,
אחרי שיחותיו עם פרס?״
גורי לא שאל שאלה זאת .אבל בחודש
ספטמבר ,כאשר שמע כי שני חברי הבונדס
טאג הצהירו בארצות ערב שגרמניה אינה
חולמת לכונן יחסים עם ישראל ,שאל גורי
את פרס :איך מתיישבת הצהרה זו עם
איגרת אדנואר? השיב לו פרם ,חלקלקות:

ושחל עד כה רק על העובדים מדרגה 3
ומעלה ,הורחב והוחל על כלל העובדים.״
נאסר גם המגע עם סוכנים זרים :״על העובד
נאסר לקבל כל עיטור של מדינה זרה.״
כרכה ותודה .מן הדו״ח בולטת ה
עובדה כי גבר אי־האמון בהודעות הממשל
תיות על משרות פנויות .הסיבה :בקרב
העובדים התגבשה הדעה כי בהרבה מק
רים אין טעם להשתתף במכרזים המתפרס
מים חדשות לבקרים מכיוון שהפירסום נעשה
לאחר שכבר נבחר המועמד בעל הקשרים
המתאימים .השנה פורסמו  1492מכרזים
על משרות פנויות )לעומת  1375בשנה
שעברה( ,אך מספר המשתתפים בהם קטן.
בממוצע  2.7מועמדים לכל מכרז לעומת 3.1
בשנה הקודמת.
גילוי אחר :הוגשו  202תלונות נגד
חיילי־הנייר ,שמחציתן הועברו לטיפול ה
משטרה .ביניהם 10 :על לקיחת שוחד17 :
על מעילה בתפקיד 11 :על שליחת יד ב
כספי האוצר 11 :על עבירות נגד המוסר
ואחד על נסיון לרצח.
״על המעשים ועל המאמצים יבואו כולם
יחד ,וכל אחד מהם לחוד ,על הברכה ועל
התודה,״ כותב ראובן שרי ,נציב שירות
המדינה ,כסיכום לדין־וחשבין.

רדי1
ק י ל ־ ק ו ל— י ש ר א ל

שטראוס ופרס
מי אמר למי — מה?
)ובמיקרה זה הוא כסיל גמור( ,או שהוא
בדה את כל אלה מלבו כדי להרגיע את
גורי — ואז הוא שקרן.

מנגנון
חייל• הנייר
כל אזרח מכיר את אויב הציבור מספר
אחד :הפקיד .הוא מקולל במשרדי מס־
הכנסה ,ומושמץ במשרד־ד,רישוי .שונאים
אותו כשבאים למשרד־הפנים ומגדפים אותו
כשמרים לסניף־הדואר המקומי.
אך פעם בשנה ,בחודש זה ,ניתנת לכל
אזרח ההזדמנות להכירו טוב יותר ,בעזרת
הדו״ח השנתי של נציבות שירות־המדינד— .
השלישות הראשית של צבא הפקידים האדיר.
?{ימוד זר אפור .הדו״ח האחרון )לש
נת הכספים 3־ (1962שפורסם עתה ,מציין
תוספת של גדוד חדש :נוספו  3697חיילי־
נייר לצבא שמספרו הכללי מסתכם ב־
 42.396איש*.
צבא זד ,מחולק לשלושה חילות עיקריים:
הגדול שביניהם ,למעלה מעשרים אלף ,מבו
צר ב״משרדים לשירותים מינהליים וכלכ
ליים״ כמו משרד האוצר ,שני החילות
האחרים ,כעשרת אלפים כל־אחר ,מבוצרים
ב״משרדים לשירותים סוציאליים״ כמשרד
הסעד ,זב״משרדים לשמירת הבטחון ול־
יחטי־חוץ״ כמשרד ד,בטחון.
הדו״ח מציין בי השנה הוגבר מתח ה
עבודה בכל היחידות ,ובוטלו שעות הקייץ.
פה ושם נעשו נסיונות התמרדות אך ״לב
סוף שוכנעו העובדים בחיוניות הפעולה ו
קיבלו על עצמם את הדין.״ מלבד זאת
נערכו השנה  29שביתות )לעומת  22בשנה
שעברה( בהשתתפות  4470איש שגרמו ל
אובדן  3194ימי עבודה .ברוב היחידות הת
פשטה מגפת ה״דרגת״ שסימנה העיקרי :
רדיפה מתמדת אחרי קבלת דרגה נוספת.
אחוז הנרפאים השנה קטן ביחס לשנה ש
עברה :רק  8915עובדים זכו לעלות בדרגה,
לעומת  9948מאושרים מהשנה שעברה.
כבכל צבא לוחם ,כן גם כאן התהדקה
חגורת הצנזורה .מוסיף דידו״ח :״האיסור
למתוח בקורת על מדיניות הממשלה ,ש
מקורו בחוק שירות המדינה תשי״ס—, 1959
* מלבד 1 :נשיא 5 ,ו שרים 107 ,שאר
הח״נים 1 ,מבקר המדינה 7908 ,שוטרים,
 23.088מורים נגננות 32 ,אנשי משמר ה
כנסת 549 ,עובדים מקומיים בנציגויות ה
מדינה בחוצלארץ ו־ 236סוכני דואר .אלה,
בצירוף אנשי מנגנון החושך ,אינם נחשבים
לפקידים של מסש.

אור אדום נדלק החודש באולפני קול־
ישראל .היתד ,זו אזהרה לכל עובדי בית־
השידור שעינו של ״האח הגדול״ עודנה
פקוחה ,ושכל תוכנית החורגת ממסגרת
הקו הרשמי ,דינר ,אחד :ביטול.
הפעם בוטלה אחת התוכנית הפופולריות
ביותר של קול־ישראל בשפר .האנגלית ,ירו
שלים קוראת של יהודה לב.
לזרם מכתבי המחאה של המאזינים ,אשר
מחו על ביטול התוכנית ד,סטירית ,ענה צבי
משה קנר ,סגן מנהל שירות־ד־,שידורי :״הרי
כל התוכניות ברדיו פושטות צורה ולובשות
צור ה...״ היתד ,זו תשובה חסודה וחמקנית.
מועדון־ הממורמרים .כך הצטרף גם
יהודה לב אל החבורה הגדולה של מועדון־
הממורמרים ,שבראשם עומד יצחק גולן ,סגן
מנהל חטיבת־ר,חדשות ,שנבעט למעלה —
אל המיכללה לביטחון לאומי .גולן הוקרב
לאחר שעמוס גורדון ,עורך השבועון רדיו
ז״ל ,התעקש לד,שאר בתפקיד מנהל החטיבה,
סירב ללכת ללמוד במיכללה.
לפני שהסתלק ,הספיק עוד ::לן לגרום
לפיטוריו של רפי אלדור — עורך־חדשות
בכיר ,שהוצב בכנסת לכסוי דיוניה .משנעדר
אלדור מדיון משעמם למשך שעתיים ,ענש
אותו גולן בהקפאת דרגתו למשך שנתיים.
שנה לכל שעה .אלדור נפגע והתפטר.
התפטרות נוספת הגיש החודש שלמה גית־
אי ,עורך־חדשות לשעבר ,ומנהל הארכיון
בהווה .גיתאי ,שלא כקודמו ,נפל קורבן
לחריצות יתר .כי בשעה שערך את החדשות,
הקפיד למסור אינפורמציה בדוקה עם רקע
היסטורי מדוייק .הוא סבל מחיטוט יתר
בארכיון ובדיקת חומר באנציקלופדיות .לכן
הואשם ב״איטיות״ והוחזר לארכיון ,יצא
ממנו סופית על־ידי הגשת מכתב התפטרות.
לצד שורת המתפטרים ניצבים החצי־מתפם־
רים .בראשם עומד יעקב בן־הרצל ,עורך
תוכניות בכיר) ,בצרור אחד ,מלכודת( ש
יצא החודש לחופשה ארוכה ללא חשלום.
נימוקו :״עיפות״ .לידו של בן־הרצל עומד
עורך החדשות בנימין אריאל ,שיצא לחופשת
חוץ־לארץ .נימוקו :״אכזבה״.
מכאן והלאה קשה האבחנה בין מתפטרים
וחצי־מתפטרים .בקבוצה בלוד מוגדרת זו
מצויים שני כתבי יומן החדשות ,מיכה שגריר
ויוסי שריד .השניים נפגעו מהחלטתו של
גיבתון כי יכהנו בתורנות בת שלושה חוד
שים בתפקיד של כתב עירוני בירושלים,
ג׳וב הנחשב לנחות ביחס לעבודתם הנוכחית.
גיבתון נאלץ לנקוט בצעד זה לאחר שהכתב
העירוני האחרון ,רפי אמיר ,דרש מהנהלת
השרות לקיים את הבטחתה ולהוציאו מ
התפקיד בו כיהן באופן זמני .שגריר ושריד
נמצאו השבוע בעיצומה של החלטה :להת
פטר או לנפוש.
צמד המאחרים .רק משני עובדי ה
רדיו נשללה הזכות לבחור בעצמם את ה
דרך מבית־השידור החוצה .היו אלה שני
שדרני הכל־בו ,יורם ארבל וירון לונדון.
למרות שהצטיינו בשידורי חדשות ,בהגשת
תוכניות ובפירסומת הגל־הקל ,סבלו השניים
ממחלה שהביאה לפיטוריהם :איחורים כרו
ניים במשמרת השחר ,בין השעות ארבע
לחמש בבוקר .החודש נדם קולם .חברם
לעבודה ,אריה אורגד ,רטן על נטל העבודה
שנשאר עם הסתלקותם והודיע שלהבא יע
בוד ״עם סטופר ביד ,אף שעה נוספת!״
העולם הזר1368 ,

