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תחו״ד תגן תור צה״ל מגן
 ההכרתי המהיר מה

 ישראל שמשלמת
במחוגה? עכור

 עסק בו בשבוע כי סמלי רק יזה '*'היד,
 במזרח־ השלום בסיכויי כולו העולם כמעט

 בווייט־נאם, המלחמה סיום נוכח התיכון,
 ישראל אזרחי של תשומת־ליבם היתה

 כלי־ של הופעתו סביב דווקא ממוקדת
יש מתוצרת הטילים ספינת חדש. מלחמה

 ישראל במספנות ייצורה שעל רשף, ראל,
שימ הכותרות, את כבשה השבוע, פורסם

 תה והי נלהבים פרשנות למאמרי נושא שה
 אזרחי של גאוותם את לשלהב צריכה
הטכנולוגי־בטחוני. ההישג על ישראל

 שאלה רק נשכחה הכללית בהתלהבותם
 שנתבעים המחיר מה ן המחיר מהו אחת:
 הצורך עבור יונדיום לשלם ישראל אזרחי
 מדינות שאף זה, מעין בטחוני בייצור
 יכולות אינן מישראל, ועשירות גדולות

לעצמן. אותו להרשות
 יותר בכסף. רק מתבטא אינו המחיר

 של המעוותת בדמותה משתקף הוא ויותר
 שלה היסוד שערכי הישראלית, החברה

 תחת והולכים נקברים שבה, האנוש ויחסי
הבטחון. העליון: הערך מעמסת

 רקע על ערכית. כעבודה ציונות
 המפתיעה הצהרתו גלים השבוע היכתד. זה

 בן־אהרון, יצחק ההסתדרות מזכ״ל של
 אין כי שטען העבודה, מפלגת במזכירות

 לבוא עד השטחים בענין בהכרעות להמתין
דעתנו.״ שיקול לפי ״פינוי תבע השלום

 מבוססים היו לא בךאהרון של דבריו
 כי מדינית, או בטחונית הערכה על דווקא

 ישראל של החברתית הבעיה ראיית על אם
ביותר. והבוערת במעלה הראשונה כבעיה
 די ״זה השאר: בין בן־אהרון אמר

 ערבית. מעבודה הציונות את לבנות מתוק
להתהו רוצה שאינו שמי נשמע מעט עוד
מהשט הערבים חשבון על ולהתעשר לל

 את ומעכב הציונות בהגשמת כופר חים,
 על בחושבי נחרד אני והפיתוח,.. הגאולה

 הערבים רבבות עם הראשון, המשבר יום
פי ועל שלנו בבתי־החרושת השטחים מן

 יעמוד לא היהדות מוסר כל הבנין. גומי
 לפיטורים והראשונים זרים יהיו הם לנו.

 המגן תחת ישראלי שלטון יתכן ולגירוש...
 התנ״ך, של המגן תחת לא אך צה״ל, של
 הסוציאליזם ערכי ושל היהדות מוסר של

הציוני...״
 או שנתיים לפני עוד מעז שהיה מי

 זה, מסוג הצהרות בפומבי להשמיע שלוש,
״מר או ״בוגד״ ״תבוסתן,״ מיד נחשב היה
 בן- גם זכה להם כינויים בארות,״ עיל

 הקיצוני. הימין חוגי מצד הפעם אהרון
 חיו בישראל אזרחים ויותר יותר אבל

 של המוסר זעקת את שהולידה בהרגשה
 האיתנה שהמדינה ההרגשה ;בן־אהרון

מבפנים. מתפוררת חוץ, כלפי

מאורגן פשע
 מווו,חוו עם מושווים

שרים ונול
 ד:ימ מומחים שגי

כישראל המאורגן הפשע ע?
 להם לתת יכול שאני להם ״סיפרתי

 שבאמצעותה בתל-אביב רשת של כתובות
 ואם לבאר, או למלון לגשת יכול אתה
 המוזג או השוער אז נערה, רוצה אתה

 ושב וזה זה לקפה ,׳גש :לך יאמרו
 מיד לקפה־זדדוזה. הולך אתה בחוץ.׳

 שמור־ ,מר :ושואל טכסי נהג מגיע
 נכנס אתה ,כן׳. לו: אומר אתה גביץ׳?'
 מוביל הוא הכסף. את ו ל משלם לטכסי,

 השוכבת גברת שם יש לדירה. ■אותך
 מרמה אינה היא זו בדרך מאהבה. איתך

 אותה לתפוס יכולים ואין הבוס, את
 אינו כסף ששום משום זנות, בעוון

בענץ.״ מעורב
 זו מעין זנות רשת כי הטוען האיש

 אלקינס, מייקל הוא בתל-אביב קיימת
 הלונדוני הבי.בי.סי. של הישראלי הכתב

ל חיזוק האמריקאי. ניוזוויק והשבועון
 הבא: בסיפור קיבל הוא זו טענתו
 צרפתיות אניות שתי הגיעו ,1966״ב־
ב יצאניות מספיק היו לא חיפה. לנמל
 הביאו קצר ובזמן פשטה השמועה חיפה.

מתל- זונות שבעים או שישים הסרסורים

 בתל־ בעיה יש עכשיו בעיות. בלי אביב.
 בראש שם שעומד שמי מפני אביב,

 לים. הזנות את לזרוק החליט המישטרה
 למלא כדי בעובדות. מחסור שיש כך

עוב נערות של תנועה היתד. זה, מחסור
 נערות של צבא עכשיו מבאר־שבע. דות

 כדי לבאר־שבע יוצא ואופקים מדימונה
לת״א. שיצאו אלה של מקומן את למלא

לקרימי מומחה אמיר, מנחם המספר:
 העברית באוניברסיטה פרופסור נולוגיה,

ה בתחום במיוחד שהשתלם בירושלים,
המאורגן. פשע

 נעשה לא השניים שהחליפו המידע
 היה זה. של סקרנותו את זה לספק כדי
 לפי השניים שערכו דיון במסגרת זה

 האנגלית בשפה הישראלי הירחון יוזמת
בישראל. המאורגן הפשע על לילית,

לרביגוכיץ. מנטש כין הקשר

אמיר קרימינורוג
גדולה צרה

 כיום בישראל שיש סבור אתה האם
מיר.את_א לקינסא שאל 1 ןמאורג פשע

 שמגר מאיר לבין ביני ויכוח ״יש
 סיג־ שאין טוען שמגר (היועץ־המשפטי).

 המודל אינו שסינדיקאט טוען אני דיקאט.
 מאורגן.״ לפשע היחיד

 השאלה הצגת של בעמדה נקט ״שמגר
 ?״ המאפיה מודל לפי מאורגן פשע יש אם

 השאלה. על להשיב עצמו אלקינס ניסה
 לפי להיות יכול זה י ההבדל מה ״אבל
 יעקובוביץ׳!״ שיטת

 אלקינס גילגלו ביניהם, השיחה במהלך
והטע החשדות העובדות, כל את ואמיר

 האחרונות השנים במרוצת שהועלו נות,
 מאורגן פשע של קיומו את להוכיח כדי

 השניים, ניסו השיחה, בסיום בישראל.
 המאורגן, הפשע בבעיות מומחים שגיהם
בארץ. זה בנושא לעשות ניתן מה לסכם

 שצריך סבור ״אני אמיר: מנחם אמר
 אודות היודעים האנשים של כנם לערוך
 שאנחנו שנגלה יתכן המאורגן... הפשע

 אנו מאשר יותר גדולה בצרה ,נמצאים
רצי ביתר לחקור צריכים אנחנו סבורים.

 לבין מנטש בין הקשר כמו בעיות נות
 פלילית פעילות בין והקשר רבינוביץ׳,
 מקומית.״ לפוליטיקה

 שונא ״הייתי :אלקינס מייקל אמר
 בארצות־ כבר שקיים מה כאן למצוא

גנ נוכלים, של גלמוריזציה הברית:
ציבו דמויות ורוצחים. גנבים גסטרים,

 חברתי באופן להסתייג חייבות ריות
 מהם מלקבל ולהמנע מפוקפקים מטיפוסים

 במדינה פושעים מכיר אני הנאה. טובות
חתי עם תמונות יש שולחנם שעל הזאת

שרים...״ של מות

ההסתדרות
ח <3■■סד הכוס!״ א

 כתביעה תומן* כן-אהרון יצחק
 עופר אברהם את להשעות

״שיכון־עוכדיס״ כמגב״? מתפקידו
ה- מזכ״ל היסטורית: תופעה זו היתר.
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