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 גילה שלו, ההאזנה נסיונות כדי תוך
 מסויימים, שבתדרים גרמני עיתונאי אותו

 רגילים, רדיו מכשירי ע״י נקלטים שאינם
 לא ביותר, מעניינות שיחות לקלוט ניתן

 אלא רשמיים, מוסדות או אישים של רק
 פרטיים. ואנשים כלכליים מפעלים של גם

ב בוגדות נשותיהם כי החושדים בעלים
ה סוחרים יריבים, תעשייה מפעלי הם,

 מתחריהם אצל הנעשה את לדעת מבקשים
 האזנה מכשירי המפעילים על נמנים אלה —

בלשים. באמצעות או עצמאי באופן
 מנהלים הם כי הסבורים אנשים אלפי

 ובאינטי־ בסודיות ושיחותיהם חייהם את
ו מתמדת בהאזנה למעשה נמצאים מיות,

 חובב שכל בצורה משודרות שיחותיהם
ל יכול זאת, לעשות כיצד היודע רדיו,
להם• האזין
 המשטרה על־ידי בקלן נתפס מכבר לא

 עש־ שייצר אלקטרוני מלאכה בית הגרמנית
 נמצאו במחסניו כאלה. האזנה מכשירי רות

ה אלקטרוניים ופריטים אביזרים אלפי
 ומשדרים האזנה מכשירי ליצור משמשים

 לקוחות על כי הסתבר בחקירה זעירים.
 זרות, שגרירויות נמנים בית־מלאכה אותו

 בתוך אולם ועיתונאים. בלשים סוכנויות
 לבית להחזיר קלן ממשלת נאלצה החקירה
 שהחרימה האזנה אוצרות כל את המלאכה

 בישראל, כמו בגרמניה, כי הסתבר אצלו.
״פישפשים״. הטמנת האוסר חוק היים לא

 חוק אין
האזנה נגד

החמישית, הכנסת כתקופת *•וד
 הכין המשפטים, כשר כיהן יוסף כשרב <

 האזנה לאסור שנועד חוק המשפטים משרד
 זרים. . של לשיחות אלקטרוניים באמצעים

 על הגבלות גם הטילה חוק הצעת אותה
אי חייבה הביטחון, שירותי של ההאזנה

 נס־ כל לגבי בכיר קצין של מוקדם שור
האזנה. יון

ב לדון הספיקה לא החמישית הכנסת
הרצי חוק את עליו החילה אולם חוק,
 בו לדון תוכל השישית שהכנסת כך פות׳

ל הובאה לא כלל החוק הצעת ולאשרו.
 החילה לא גם וזו השישית בכנסת דיון
 אותו העבירה ולא הרציפות חוק את עליו

 של לחצם שבגלל נראה השביעית. לכנסת
חמו הגבלה בחוק שראו מסויימים, גופים

לטמיון. ירד פעילותם, על רה
ב שהוזכרו והמכשירים האמצעים כל
ל שניתן פשוטים, אמצעים הם זו כתבה
 או אלקטרוניקה לאמצעי חנות בכל רכשם

קיי מלבדם פעוטים. בסכומים לבד לבנותם
ה־ יותר, משוכללים אמצעים כמובן מים
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 בזז־מ בלמזן בישראל:

בע־מ נורית חב• :׳ס:

 כאשר נפלא יהיה ידיך מגע
 פגזיאל. ידיים בקרם תשתמשי

 מחולל הוא מועטות שגיות תוך
 חודר ונעלם. נספג פלאים.

 עורך.' נקבוביות תוך אל עמוק
 עוד. בו חשה אינך את
 פניך. כעור רכות. לפתע ידיך אך

 תינוק. של כעור עדינות
 מה בדיוק וזה מרענן. והניחוח

 איפוא השיגי מחפשת. שאת
פנדאל. ידיים קרם היום עוד

פנז׳אל־. ב״ידי להחזיק טוב כמה
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דורש לכל חינם
לרכוש המעונין

החדשה הברית ספר
ה ולהכרת כללית להשכלה

ה לפי יתקשר בעולם דתות
 ירושלים 7089 ת.ד. כתובת,
 את לציין (נא מיד לו ויישלח
השפה).

!מכס ללא
 חוזרים, ותושבים לעולים־חדשים

 מקרנות, מצלמות, מוכרים אנו
 ועוד, מכונות־הגדלה מבשירי־בזק,
א ל ! 1!ס כ מ ל

 !רגע בין — פספורט צלומי
ו מצלמות של גדול מבחר

!המקצועית בחנות אביזרים

0נ13 1 ד1 ־נ
ק חידה,רחוב ו ל ח 3י ה

מש
ה האדם של שיחות קולס הוא דרכה צה,

תן כזה, משדר ממול. עומד ב לרכישה הני
ת מטר. 30 לטווח משדר רדיו, לחובבי חנויו

 ושמתאריהם שירותי־הביון בשימוש נמצאים
בסוד. עדיין נשמרים

 שע־ אמריקאי סינאטור הקים מכבר לא
 ארצות־הברית שצבא הוכיח כאשר רוריה
 שיחותיהם אחרי ההאזנה באמצעות עוקב

 ב־ שונים פוליטיים וגופים אישים של
עש של עדויות אסף הוא ארצות־הברית.

 אשר לשעבר אמריקאיים אנשי־מודיעין רות
 עסקו הצבאי תפקידם בתוקף כי העידו

 במהירות הושתקה הפרשה פוליטי. בעיקוב
 וצבא ציבורית לשערוריה לגרום לא כדי

ה כי הסביר ארצות־הברית של היבשה
 לגלות כדי לו נחוץ האזנה באמצעות מעקב
המדינה. של פוטנציאליים אויבים מראש
 אלון יגאל השר של הצעתו תתגשם אם

 שאחד ודאי כמעט השרים, אחרי לעקוב
 ש־ ה״פישפשים״ יהיו לעיקוב האמצעים

 ה״פישפשים״ יצליחו האם לשרים. יוצמדו
 שאלה כבר זו ההדלפות? מכת את לחסל

 כד, הוא המדליפים שאחוז מכיוון אחרת.
 בסנקציות, נגדם לנקוט יוכלו אם ספק גדול,
להדלפות. הוכחות ימצאו כאשר אפילו
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הגימנסיה, תלמידי יצאו כאשר
ה ״מכתב את בזמנו שהולידה
בהפגנה המפורסם, שמיניות״

עליהם הסתערו - מוריהם נגד
ובחבטות. במכות המורים

* מא מפגינים מוכרת: היתד! סצינה ך רמ לתוך דבריו הנושא לנואם זינים | י
 קבוצה לעברם מזנקת לפתע כאשר קול׳

 בכוח ההפגנה את לפזר המתחילה אחרת,
הכיוונים. לכל ודחיפות מכות תוך הזרוע,
כגי הסצינה התרחשה לא שהפעם אלא

 או ארצות־הברית, מערי באחת כושי סו
 א׳ ביום התרחשה, היא פולנית. נמל בעיר

בירו ג׳ עירוני תיכון בגימנסיה השבוע,
 שעברה שבשנה גימנסיה אותה — שלים

ה השמיניות מכתב את מקירבה הוציאה
הגימנסיה, תלמידי היו המפגינים מפורסם.

המכה המורה
ר חלק הזרוע. בכוח התלמידים הפגנת בפיזו

 — כלפיהם המורים התנהגות נגד שמחו
וב בכבודם מוריהם היו ההפגנה ומפזרי
 של בניצוחו תלמידיהם את שד,יכו עצמם,
וסגנו. ביודהספר מנהל

 אסור אסור,
אסור

• ה מצד מוזרה התנהגות זו יתד! ף
מדב יותר מוזרה לא אך - מורים 1 י

הכ בין ג׳. כעירונית אחרים רבים 0,י
 נגדם ואשר בבית־הספר, הנהוגים ללים

ההפגנה: יצאה למעשר,
 זקנים פיאות, לגדל נאסר התלמידים על

ב העליון לפני הכפתור — ארוך ושיער
 מאחר תמיד, סגור להיות חייב חולצה

 מחוץ גם בית־סיפרו את מייצג שתלמיד
לע אסור לתלמידים — בית־הספר לכותלי

 כל — בית־הספר לכותלי מחוץ גם שן
ל התלמידים רוצים אותו לשיעור, נושא

 אישור לקבל חייב המחנך, בשיעור העלות
 התלמידים למועצת — ההנהלה של מוקדם
ה אישור ללא מודעה כל לפרסם אסור

 לצאת רשאים אינם תלמידים — הנהלה
גו משמעת עבירות — בהפסקות לקיוסק

 אין עבורם כבדים, כספיים קנסות ררות
 — קבלות לתת מוכנה בית־הספר הנהלת
 על מוטלים קולקטיביים כספיים עונשים
 ציוני־ בהורדת איומים — שלמות כיתות

 לחץ הפעלת — משמעת עבירות על מגן
 הפוליטית השתייכותם בנושא תלמידים על
 לבחור התלמידים של זכותם שלילת —

כרצונם. שנייה זרה ושפה לימוד מגמות

הגיבורים
נבהלו

 בארץ, ביותר מהחמורים שהוא זה, חם *
הכרו האווירה ריאקציה. בהכרח הוליד

ההוראה צוות בין ואי־אמון חשדנות של נית


