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 אה הפכה צי״ם בבניין הגדולה הדליקה
 הזה העולם בוערת. לבעייה הכבאות בעיית
 מנסה כשהוא מאז, פעמים מספר בה טיפל

ב הקיימים הפגמים על להצביע בעיקר
 הצעותיהם את ומעלה הכבאות, שירותי

אלה. ליקויים לתיקון מומחים של
שהתפר זה, בנושא האחרונה הכתבה על
(ה לזבל״ ״מכוניות הכותרת תחת סמה
 בן־ שמשון הקורא הגיב ),1525 הזה עולם

מבאר־שבע: גל
ה כתבה כל לגבי ונוהל שיטה לי ״יש

 שאחרי והיא, הזח, בהעולם מתפרסמת
 ה־ המקור אצל מברר אני הכתבה, קריאת
 על פרטים לי למסור שיכול ביותר מוסמך

 סיפוק, של חיוך שתחייכו וכדי מהימנותה.
 מש• התוצאות היו עכשיו שעד לכם אגלה

ביותר. ביעות־רצון
 את הפעלתי זו כתבה לגבי גם ״ובכן.

לקבל יכול אני וממי שלי, הרגיל הנוהל

אילת. של לתחנה אותו שהעביר שם, העיר
 יום עובר לעצמכם מתארים אתם ״כיצד

 הוא כך: הוא הסיפור זהי אדם של עבודה
 ואומר: מצדיע, מזדקף, לתחנה, בבוקר בא

 עבודה? יש נשמע? מה המפקד. טוב, ,בוקר
 וכל ויוצא. עקביו על מסתובב שלום.׳ לא?
 בבית־ שלו החברים עם יושב הוא יום

כלום. עושה ולא הקפה
 התחנה מפקד בעיני חן מצא לא ״הדבר

 העיר. ראש בפני התלונן והוא שם, הקודם
מאור משלחת בביתו ביקרה ערב באותו עוד
ל בטלן. אדם אותו של החמולה מטעם גנת

 ובתחנה המקום את לעזוב החליט מחרת
שנז אדם אותו (כנראה חדש. מפקד הוצב

 שעות שמונה שם שיושב שלכם בכתבה כר
בלבד).״

★ ★ ★
 מחיר של תחשיב יש הזה העולם למינהלת

חי־ שבועות כמה לפני בעיתון. ממוצע טור

צי״ם כבניין הגדולה הדליקה
 בכיר ממפקד לא אם ביותר מוסמך אישור

 ניגשתי בארץ? אי־שם מכבי־אש, תחנת של
ו שם, התחנה מפקד גם שהוא זה, לאיש

 מה שכל (כמובן) לי נתברר איתו. שוחחתי
 הייתי לא ואף וחצי, נכון הוא שכתבתם

 הוא כי לקריאה, העיתון את לו לתת צריך
 כי אליו, שבאתי לפני עוד אותו קנה כבר
הזאת. הכתבה על שמע

ה על השיחה התגלגלה להון, הון ״מן
 לי אמר באילת. מכבי־האש בתחנת נעשה
 את הכיר שהוא עמו, ששוחחתי אדם אותו
 שעזב אילת, של הקודם מכבי־האש מפקד

ב תחנה מפקד הוא ועתה שם התחנה את
 מדוע לי סיפר גם הוא בארץ. אחר מקום

 ולהלן באילת, התחנה את מפקד אותו עזב
לי: זכור שהוא כפי סיפורו, תמצית

ה כל על ששולט אדם מצוי ״באילת
 שפוחדים גדולה חמולה שם לו יש עניינים.

 הקריירה בתחילת היה הזה האדם ממנה.
 שזה החליט אבל זבל, מכונית של נהג שלו
 והוא עבודה זו הרי ראשית, בשבילו. לא
 המוקדמת הקימה מזה וחוץ לזה. נועד לא

 וב־ לידיו, היוזמה את לקח לכן זה. וכל
ראש על לחץ הפעיל שלו החמולה עזרת

תזכיר

 שעולה ממה שלוש פי העולה טור, דשנו
 מושקעת תנזרזרים במדור כי ממוצע. טור
בעיתון. אחר מדור בכל מאשר עבודה יותר

אמ שבועוני־חדשות מכמה נלקח הרעיון
 התמרורים את לציין נועד והוא ריקאיים,

ציבוריים. אנשים של בחייהם החשובים
 שפופרת את מרים המדור שעורך לפני
 עומד שהוא האיש עם לשוחח כדי הטלפון
ש שלמים פרקים בולע הוא עליו, לכתוב
 ביוגרפיה, ספרי בתריסר זה איש על נכתבו

פו מקור למיניהם. ומדריכים אנציקלופדיות
האנציק היא לאינפורמציית־רקע במיוחד רה

תדהר. של ובוניו, הישוב חלוצי של לופדיה
 של בסיסית אינפורמציה שריכז אחרי ואז,

 העורך יושב האיש, על מילים מאות כמה
 טלגראפי. לנוסח האינפורמציה את ומתמצת

 היא, התוצאה נמחקת. — מיותרת מלה כל
 על דברים, יותר לומדים הזה האחד שבטור

בעיתו אחר טור בכל מאשר אנשים, יותר
הישראלית. נות

ר • ה ש ר ט ש מ ש. ה ד ח  (ה־ תצפית מדור הודיע שבועות שלושה לפני ה
 במקומו יתמנה שיטרית, בכור המשטרה שר פרישת בעקבות כי )1527 הזה עולם

ה אושרה לראשונה, כך על שמטרה זו, ידיעה ישעיהו. ישראל הכנסת, יו״ר סגן
 המשטרה. כשר לכהן ראש״המסשלה להצעת נענה שהוא ישעיהו הודיע כאשר שבוע,

במשבר בו, ישעיהו תמיכת על אשכול, של הכרת־תודה משום השאר בין בזה, יהיה
מפא״י. צמרת את הפוקד
סגנו. לטובת התפטר, רשיש פינחס פתח־תקווה עיריית ראש •
 זו היתה ),1519 הזה (העולם תצפית במדור ידיעה לראשונה כך על שמסרה כפי

את יפנה העיר ראש כי נקבע לפיו המקומי, מפא׳׳י סניף בצמרת הסכם של תוצאה
 הפופולריות בעל רשיש, היבחרו. מיום בדיוק שנח כתום פיינברג, לישראל מקומו

ההסכם. את כיבד בפתח־תקנוה, הגדולה האישית
 לבן, כחול בצכע ״לארי!״, מסוג חדשות מכוניות־שיטור 9

היש המכוניות במקום הארץ, ברחבי המשטרה לשירות הוכנסו
 הזה העולם מראש הודיע עליה המכוניות, החלפת וג׳יפ. ״וויליס״ מסוג נות

 מסוגלות היו ולא תקין, במצב היו לא המיושנות שהמכוניות מכך נבעה ),1522(
גונבי־רכב. של וכנופיות תנועה עברייני להדביק כדי הדרושה המהירות את לפתח

1529 הזה העולם2


