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ת עו דו ת־ז הו ת ח ד שו ת
ב״ה.
בתוקף צו של שר־הפנים ,תיכנס לתוקפה
החל ב־ט׳ באדר א׳ תש״ל החובה להחליף
את כל תעודות־הזהות בישראל .מתאריך זה
והלאה יחוייבו אזרחי ישראל לשאת את
תעודת־הזהות החדשה ,שתיאורה להלן :

משרד הפנים
תעודת־זהות

הוצאה כלישכת עדייה ומיריבב
תושבים כ ..................................
שם המשפהה )אם שינית את שם
משפחתן ציין למה ומדוע( ......... ;..............
ה ש ם ה פ ר ט י )אם אתה נקרא על שם
מישהו ,נמק למה ומדוע( ............................
ה ש ם ה ק ו ד ם )רק לגרים ,תושבים זמ
ניים ,עולי־ם חדשים וחשודים( .....................
תאריך הלידה )רק תאריך עברי(
תאריך המילה )לגברים בלבד  /ציין
את שם המוהל ואורן העורלה שנחתכה
באמות( ................................ >.....
המצב האישי )רוק  /גרוש  /נשוי /
נואף  /אלמן  /ידועה בציבור( ... ..............
צורת האף ואורכו ) א ם את/אתה בעל
אף סולד ,ציין את סיבת התאונה( ..............
הקומה )אם אתה גבוה מ־ 1.50מטר
ציין מדוע(....................................................
צ ב ע ע י נ י י ם )אם אתה בעל עיניים
כחולות ציין מדוע( ....................................
הלאום היהודי )רק לבני אם יהודיה,
אב יהודי וסבתא יהודיה בתנאי שנימולו
והניחו תפילין( ...........................................
הדת )פרט לבנים לאם נוכריה ואב יהו־
די ופרט למוסלמים ,נוצרים ,בודהיסטים
ובהאיסטים( ........................... ;....................
מם׳ מקלט הטלוויזיה )רק לסוגרי
טלוויזיה בשבתות( ........................................

כך יושג השלום
״הנשיא ניכסון יודע כי הוא חייב להזדרז,״ אמר בירנצוויג ,״עוד החודש הוא חייב
לכפק לנו עוד י מטוסים .אחרת כל עניין השלום אבוד.״
״מה יש למהר כל־כך?״ שאלנו ,״הלובים יקבלו את המיראז׳ים שלהם רק בעוד שנתיים.״
״גם זה עניין חמור מאוד,״ הודיע בירנצוויג ,״צריך למצוא דרך לאלץ את הממשלה
הצרפתית לזרז את אספקת המטוסים ללוב .אולי בסוף נציע לצרפתים לתת להם את 50
המיראז׳ים שלנו ,למרות שהם דרושים לנו מאוד.״
עכשיו כבר לא הבננו כלום .ידענו כי ידידנו בירנצוויג הוא פקיד מאוד בכיר במשרד-
החוץ במחלקת תוכניות־השלום .למעשה הוא מנהל המחלקה .הוא גם העובד היחיד של
המחלקה .״מדוע ,לעזאזל ,דווקא אתה,״ שאלנו ,״חושב שהגברת אספקת המטוסים למזרח־
התיכון תקרב את השלום?״
״העניין פשוטמאוד,״ הודיע בירנצוויג חגיגית,״כל תוכנית־השלום שלנו תלויה
במטוסים האלה .העסק התחיל לזוז .אלא שחיל־האוויר פשוט לא יכול להספיק למלא את
כל ההזמנות .בשבוע הבא יש מיצעד צבאי בבגדאד .העיראקים ביקשו שתי טייסות של
פוגות למיבצעים אירובטיים מעל המיצעד .הם רוצים גם פסי־עשן ירוקים.״
״נו ,וזאת בעיה בשביל חיל־האוויר?״
״ועוד איזו בעיה,״ אמר בירנצוויג ,״בדיוק באותו .יום רוצה דרום־תימן השכמה בשעה
 04.46בבוקר בדיוק .יש תפילה חגיגית והם חוששים שהתושבים לא יקומו בזמן אם לא
יהיו בומים.״
״האם לא מוטב לספק קודם את הדרישות של הארצות המעורבות ישירות בסיכסוך?״
תמהנו.
״אנחנו משתדלים כמיטב יכולתנו,״ הרגיע אותנו בירנצוויג ,״הנה רק בשבוע האחרון
ערכנו מטם־שעשועים מעל קהיר עם בלונים וכרזות .הייתם צריכים לראות איך כל תושבי
העיר יצאו לרחובות ומחאו כף .לרבת־עמון שלחנו הליקופטרים עם צנחנים .הם ירדו כל

מס׳ פרטים ההבר כמפד״ל........
כל מי שישרוף ו/או
ו/או יקמט ו/או ילכלך
שאינו יהודי ו/או יאכל

בתעודת־זהות זו ,צפוי
יהודי ,למחיקה מפינקם
יכריז עליו חרם דרבנו

יחבל ,ו/או יוסיף
ו/או יציג בפני מי
מאכלי בשר וחלב
לנידוי מהעם ה
הבוחרים וכל העם
שפירא.

נערת השבוע

״בקשר לביקור פומפידו  . . .להזמין דחוף
יבוא חדש של עגבניות ישראליות!״
)קאנאר אנשנה ,פאריס(

נזיפגן נזטגס־י ח־יר־האורר \זיט\1־א2־י בש\זי 2ן\זיר
הזמן ועלו בסולמות התלויים באוויר בזמן הטיסה .תרגיל מסוכן מאוד ,אבל לפי הידיעות
שקיבלנו הגיעו אוטובוסים עם תיירים מביירות כדי לחזות במיפגן .הדרישות של דמשק
כבר גובלות בחוצפה .הם דורשים בומים בלילה בכל שעה מליאה בדיוק  . . .״
״האם זה בגלל שמפלגת הזגגים המהפכנית עלתה לשילטון במקום הבעת?״
״עדיין לא,״ השיב בירנצוויג, ,׳למרות שכוחה גובר מיום ליום .השעונים לא מאופסים
שם מאז התחילו תושבי דמשק לכוון את השעונים שלהם לפי מטסי חיל־האוויר .אין לנו
פשוט מספיק מטוסים כדי למלא את כל הדרישות.״
״האם האינפורמציה שבידיכם מעידה כי זה מקרב את השלום?״ שאלנו.
.,אתם לא מבינים את המנטאליות הערבית,״ הסביר בירנצוויג ,״הרחוב הערבי נהנה
והממשלות הערביות יוצאות נשברות .אוצר־המדינה במצרים חסך בשנה האחרונה בלבד
 8.5מיליון לירות מצריות .פיטרו את כל המואזינים .הבום של שעה  5.00בבוקר מע־ר
את כל המאמינים.״
״והערבים,״ העזנו לשאול ,״האם הם עומדים בתנאי ההסכם?״
״צריך להתחשב בהם,״ אמר בירנצוויג ,״למרות שאני יודע שיש כאלה שאימרים שהסכם
עם ערבים לא שווה את הנייר עליו נכתב .הטייסים שלהם עדיין מפגרים בתרגילי אירוב־
טיקה .ביקשנו מחיל־האנזיר הסורי לבצע תרגילי צלילה מהכרמל אל נמל־חיפה .אבל
הטייסים הסורים פחדו להנמיך לטוס ,הם חששו שיפלו לים.״
״האם יש סיכוי שהם ישתפרו?״
״בהחלט .הצרפתים הבטיחו לנו שהם מאמנים כבר את המצרים בצניחה חופשית
ממטוסי סילון .עד יום־העצמאות ה־ 22שלנו הם יהיו מוכנים.״
״מר בירנציזיג,״ התקשחנו ,״אתה באמת מאמין שזה יביא את השלום ?״
״איזו שאלה?״ אמר הוא ,״אחרי שבקהיר יתרגלו לראות כל יום מטוסים ישראליים,
אפשר יהיה לשלוח לשם גם אוטובוסים .זה נותן להם את ההרגשה שהישראלי אינו
אוייב ,אלא ידיד הבא לברכם בהזדמנויות חגיגיות ,שכל חיל־האוויר שלנו עסוק בתוכניות
לבדרם  . . .״
״זה יפה,״ מצאנו לבסוף את השאלה המכשילה ,״אבל אתה לא רוצה להגיד שגם המנ
טאליות של הישראלים היא כזו של הערבים? שגם הם מאושרים כשהם רואים מטוסים
ערביים מעל תל־אביב ,חיפה וירושלים?״
בירנצוזיג חייך במלוא פיו ישר לתוך פנינו :״זהו בדיוק .הם לא מאושרים .אבל עכשיו
הם מתחילים להבין שמלחמה זה עסק דו־סיטרי .איזה יהודי רוצה לקום בשבת ב־7.00
בבוקר ועוד עם בום? סקר דעת הקהל האחרון שעשינו ,מוכיח כי אחוז רוצי־השלום
בישראל עלה מאז התחילו הטיסות הערביות ב־/0״ 7אחוזים.״
נכנענו .״מתי ,לדעתך ,יושג השלום לפי תוכנית זו?״
״הכל תלוי בניכסון ופומפידו,״ השיב בירנצוזיג ,״אם הם היו מעוניינים באמת בשלום,
הם היו שולחים את המטוסים שהוזמנו ,מייד!״

מה יש בחבילה?
תל׳אגיב.

מאת סופרנו

הכלכלי:

עים־

קת החבילה שנחתמה אתמול בין נציגי
הממשלה ,ההסתדרות והתעשיינים על
מדיניות השכר והמיסים החדשה ,עדיין
נשמרת בסוד כמום• היא תובא בפני
הממשלה רק בשבוע הבא .לכתבנו נודע
כי הסעיפים העיקריים בעיסקת החבילה
הן כדלהלן:
• החל מחודש אפריל  1970יקבלו כל
העובדים בישראל תוספת־שכר גלובאלית
של /<,ס/0 . 10״ 3ממנה ינתנו באיגרות
מילנזה־בטחון־חובה; ״/״ 4באיגרות של מינד
על־הפים להגרלות שיתקיימו החל נד1985
ו־״ 3"/בטפסי טוטו לתוצאות הכדורגל
באולימפיאדה שתתקיים ב־ 1972במינכן.
• האוצר התחייב שלא להעלות את
המיסים פרט ל :׳מס־הכנסה ,היטל ביטחון,
ביטוח־לאומי ,מיסים עירוניים ,מם רכוש,
ארנונה ,מס־קניה ,מכס ,מיסי טאבו זורקו,
מס עקיף ,מס ישיר ,מס סמוי ,׳מס גלוי,
מס הדמוקרטיה ומס המפד״ל .האוצר
התחייב גם ששיעור המיסים לא יעלה על
״/״ 100מהכנסת העובד ,בעיקר אצל עובדים
מיעוטי-יכולת.
• התעשיינים התחייבו לתת את כל
הטבות השכר לעובדים מתחת לשולחן,
ולרכוש שולחנות למיפעלים שאין בהם
כאלה .כן התחייבו התעשיינים לשלם
לעובדים פרמיות לפי השער של לירד,
תוספת עבור כל אלף דולאר עליה בייצוא.
• ההסתדרות התחייבה להסתפק ב־24
שביתות בשנה ולהגבילן רק לנמלים ,ל־
משרד־הדואר ,לחברת־החשמל ולשירותי־
המים• תמורת התחייבות זו התחייב שר־
האוצר להפריש עוד ס/ס 10מהכנסות ה
מגבית המאוחדת למגבית ההסתדרות.

