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 עסקך לאבטחת שרותיה מציעה ״שומרית" חברת
ופריצות. גניבות בפני

ה מנגנוני נמצאים ברשותנו עק  חדישים אז
 לנתקם, יבולים הפורצים אין אשר ביותר,

ם מנעולים דיי ם סו טי ם, בלעדיים ופטנ  אחרי
 עסקך. את עוזב אתה כאשר מלבך, דאגה ימנעו אשר
עבו בכל ״שומרית״, אנשי של הרבות הנסיון שנות
 לפתור לך ויעזרו לרשותך, עומדות השמירה, דות
 המיוחדות ואבטחה שמירה בעיות כל

 אחר אובייקט וכל מפעלך למשרדך,
פורצים. בפני בשמירתו רוצה הנך אשר
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ם מכל אי ש הקור כותבים שעליהם הנו
קרו לעתים החוזר אחד אין למערכת, אים
 לחיילים. הטרמפים נושא כמו כל־כך בות

 יותי, חמורה נעשית הטרמפים שבעיית וככל
זה. נושא על המכתבים זרם גובר

 בשבוע שהגיעו לדוגמה מכתבים שני הנה
 שכתובתה ג׳יפ״, ״בעלת כותבת שעבר.
במערכת: שמורה

 טרם־ לקחת ואמשיך לוקחת אני לקחתי,
פיסטיים.

 ב־ ח״לים־טרמפיסטים, אליכם, אפנה לכן
 ובעלות בעלי יתר ובשם בשמי בקשות. כמה

הג׳יפיס.
 שירצה הנהג הכביש. על תעמדו אל 9

 אי־אפשר — רוצה שלא מי אתכם. יאסוף —
חייך. את לסכן רק זו. בדרך להכריחו

 בצומת, בדיוק בבקשה, תעמדו, אל 9
עצירה*. ״אין השלט, ליד

 המדוייק היעד לפני מעט לרדת בקשו 9
 אחרים לנהגים לחתוך אאלץ שלא כדי שלכם,

שמימיני.
 לא או לעשות מכם דדש בעל־רכב 9

כמ לו יש כדרישתו. נהגו מה, דבר לעשות
 ביקשתי פעם דוגמה: טובה, סיבה תמיד עט

 זו הנסיעה. בעת סיגריה להדליק לא מחייל
נזילת־דלק. היתה זו קפריזה. היתה לא

 מדוע — החיילת־הטרמפיסטית ואת, •
 — ג׳יפ שהוא מפני שלי? לאוטו עולה אינך

נהגת? שאני מפני או
של צידו — הבעייה של השני הצד את

הנוש חיצים שלושה בצורת אדומה, תווית
לחייל. טרמפ תן המיבצע: סיסמת את אים

 מתנדב, גראפיקאי על־ידי צויירה התווית
 שידביקו למתנדבים קראנו העיתון דפי מעל
 עלוני־הסברה ויחלקו למכוניות, התודות את

ולטרמפיסטים. לנהגים
 היא הנהג, על הקטנה, התווית השפעת

 אני כאשר זאת: יודע עצמי אני עמוקה.
 התווית אין לטרמפ, ממתינים חיילים רואה
כ גם — פניהם על לחלוף לי מניחה הזאת
מאוד. ממהר אני אשר

וה ששת־הימים מלחמת באה כאשר
 חיבה לגילוי התוויות זכו גוייסו, מכוניות

 המכוניות בעלי ואילו בחזית. החיילים אצל
 הם שגם ובהרגשה בגאווה חשו גוייסו שלא

למאמץ. תורמים
★ ★ ★

ת חו פ פ ?ןיי בן ש  על שהכרזנו אחרי מ
 בקול־ ,התבשרנו שלנו, המיבצע התחלת
 יוזם החייל למען הוועד גם כי גדול, תרועה
 תוויות להדביק החליט הוא גם דומה. מיבצע

 ליטול שקוף נסיון בכך ראינו למכוניות.
מ אבל יוזמתנו. של היוקרה את מאיתנו

 בברכה קיבלנו יוקרה, חיפשנו שלא ביתן
החייל. למען הוועד מיבצע את

 יו״ר באוזני בפומבי זו ברכה הבעתי
 כי והוספתי זאב, אהרן אלוף־מישנה הוועד,
 יותר לעשות החייל למען הוועד חייב לדעתי
 לאסוף פרטיים נהגים לשדל סתם מאשר
משהו, לעשות לו הצעתי בכבישים. חיילים *תו■

 והב *ט
*וחייל

 נתן רב״ט במכתבו מתאר — בדרכים החייל
רכטמן:

 הוא טרמפ כמה תופשים לא נהגים הרבה
לנו. חיוני

בשלו פעם חופשה מגיעה בצה״ל לחייל
 מטעם חוזפשות־רשות הן היתר חודשים. שה

מק הרבע־שנתית החופשה עבור רק היחידה.
הוצאות. החייל בל

כר עבור מכיסו לשלם עליו הזמן יתר
טרמפ. לתפוש או — טיס

 25 — נרב״ט המשתכר חייל למשל, אני,
 בדרום בבסיס משרת אני בממוצע. ל״י

 נותנים הם אך עשירים. אינם הורי הארץ,
לחודש. דמי־נסיעה לירות חמש לי

בחיפה. גר אני אבל
מבינים? אתם עכשיו

★ ★ ★
ה שסוג עוכדד!  מופנה מכתבים של ז

 בי מיקרית. אינה — הזה להעולם דתקא
 ציבורי גוף מכל יותר מזוהה, הזה העולם

 לפתור היחיד הרציני הנסיון עם בארץ, אחר
 לחיילי הטרמפים של המחפירה הבעייה את

צה״ל.
 לראשונה שהעלה אבנרי אורי זה היה
באו חינם החיילים את להסיע הצעה בכנסת

 משרד־ של גלובאלי תשלום תמורת טובוסים,
התחבורה. לחברות הבטחון

מ ישירה כתוצאה אבל נדחתה, הצעתו
 מסוג הסדר משרד־הביטחון השיג פעולתו

 עם הסכם עצמו: בפני מאוד חשוב אחר,
 בעל־ כל עתה מבוטח לפיו חברות־הביטוח,

 לחייל־הטרמ־ להיגרם העלול נזק מפני רכב
העיק המיכשולים אחד הוסר בזאת פיסט.
 חיילים להסיע פרטיים מנהגים המונע ריים

במכוניותיהם.
אפ תוצאותיו שאת במיבצע, פתחנו ואז

 הקדמיות שמשותיהן על כיום לראות שר
הדפסנו הארץ. ברחבי מכוניות 3000 של

 הוא באוטובוסים. חינם הסעה להבטיח כדי
. על חשבתי שלא מודה ״אני ענה: . ך.  כ

 בכיוון לפעול מייד להתחיל מבטיח אני
״זה . . .

 על שמענו ולא — שנד, כמעט עברה מאז
ממשי עוד החיילים זה. בכיוון תוצאה שום
 שמאז אלא בכבישים. לטרמפ להתחנן כים

 וממדי בהרבה, מיספרם גדל יוני, מלחמת
 זועקים שוב הזאת הציבורית החרפה

לפעולה.
★ ★ ★

שלנו. המיבצע את לחדש החלטנו כן על
 הקשורים המוסדות אחד או הממשלה אין אם
 הסעה של המכובד הפיתרון את מוצאים בה

 את לרתום אלא מנוס אין חינם, ציבורית
האזרחים. של הטוב הרצון
 המטה את מחדש להקים מתכוונים אנו

 ועלוני־ההסברה. התוויות להפצת המיוחד
 החל — למתנדבים שוב קורא אני ובזאת

 חלק שיטלו למבוגרים, ועד מתלמידי־התיכון
במיבצע.

 — החומר את לחלק פנוי שזמנו מי
ל מאוד נשמח ואנו למערכת, נא יכתוב
במיבצע. שתפו
 ועד אחת מלירה — לתרום שיכול מי
 נא ישלח ההוצאות, לכיסוי — לירות מאד,
למערכת. תרומתו את

 את בראותך בהגה, האוחז כל — והעיקר
 הכביש, בצד ידו את מרים לובש־המדים

— ואנא עצור,

1581 הזה העולם




