
 לימת־בודאוויל, מנוע, בסירת החשיש, מגיע ולבנון, בסוריה ייצורו מארצות מחבלים:
 בשיירות בחלקו מועבר בדווים, בידי משם נלקח החוף, על בנקודות־מיסתור מורד

לאירופה. והברחה מקומי לשימוש לישראל, צפונה ובחלקו למצריים, נוספת ובדרך גמלים

במדינה
העם

עינ״ם אחיזת
 מגסה ספיר

 במצוקה ?הילחם
ומיספרים כמליצות

 מתקרבות כאשר שנים, לארבע אחת
 בעיות ועולות צפות הכלליות, הבחירות

 מרכז אל הכלכלי והפער המצוקה שכבות
 שמרד מקרה זה איו במדינה. ההתעגינות
הת מנמל־אשדוד המפוטרים הגרוזינים

 הילדים על הדו״ח לפירסום במקביל חולל
 ויש ראש־הממשלה, ועדת של במצוקה

 תוכנית סביב הסערה בין הדוק קשר
 פלישת לבין הרעבה הנערה על הטלוויזיה

 לדירות התקווה בשכונת הצעירים הזוגות
 להכנס יכולים הם ואין עבורם שנבנו
 בינתיים קפצו שמחיריהם משום אליהם,

.50/״סב-
 הלחצים. תקופת היא הבחירות תקופת

 בתקופה ללחוץ מנסים שהנזקקים וכשם
 הממשלה מנסה כך תביעותיהם, למילוי זו

 כמה עד להוכיח בנסיון ליבם את לקנות
והמצוקה. הסעד לבעיות ערה היא

 מעטות. לא הגזמות יש הקצוות משני
 היא הנדכאים של שהגזמתם בעוד אבל

 אינה הממשלה של הגזמתה הרי לגטימית,
ובלוף. עיניים אחיזת אלא

ה מה  דוגמא ?״ חברה ״הוצאות ז
 השבוע נתן עיניים לאחז כושל לנסיון

 המרגיז דבר אין ספיר. פינחס שר־האוצר
 (המבוססת ההאשמה מאשר ספיר את יותר

 לרווחתם יותר דואג שהוא כלל) בדרך
ה בעיות לפיתרון מאשר השבעים של

 הכספים שכל למשל, היא, עובדה מצוקה.
 ציבוריות, למטרות הנאספים ספיר מקרן

 ולא רווחה, שירותי שיפור לשם מוצאים
הנחשלות. השכבות של בעיות לפתרון

 הביקורת והלכה גברה כאשר השבוע,
 הסוציאלי, בתחום הממשלה מחדלי כלפי
 של ההגנה אמצעי להתגונן. ספיר ניסה
 מתוך מפריח הוא המספרים. הם ספיר

רו העושים ומיליארדים, מיליונים שרוולו
 ב־ עומדים אינם אך ההדיוטות, על שם

הענינית. הביקורת מיבחן
ה בישיבת השבוע, שהסריח המספרים

 ראשון: ממבט מרשימים היו ממשלה,
 ספיר, הכריז האחרונות!״ השנים ״בחמש

 לשירותי לירות מיליארד 25 ״הוקצבו
ה הוצאות לכל שווה זה סכום חברה.

 ההקצבה מסתכמת בלבד השנה ביטחון.
 מיליארד ורבע בשבעה חברה לשירותי

ה תקציב על העולה סכום — לירות
ביטחון.״

 מזוייפים. ובלתי נכונים היו המיספרים
 מכנה הוא מה להגדיר שכח רק ספיר
 כלל שהוא מסתבר חברה״. ״שירותי בשם

 בתחומי המדינה הוצאות כל את זה במונח
 הדת הסעד, הבריאות, התרבות, החינוך,

 המדינה הוצאות כל למעשה והתיקשורת.
 בהגדרה נכללות ביטחון לצורכי שאינן

 כמובן הוצא זה סכום חברה. שירותי של
ה על דווקא ולאו האוכלוסיה, כלל על

הנחשלות. שכבות
 את המרכיבה זו, הוצאה להציג הניסיון

שנועדה כהוצאה מדינה, כל של תקציבה

 היה — ובנחשלות במצוקה בעוני להלחם
לשכנע. מכדי מדי שקופה עיניים אחיזת

סמים
החש^וו נתיב

 החשיש מגיע בו חשודי הכתיב
מאוד בזוי הוא — לישראל

 והמואס בחשיש, נפשו שחפצה ישראלי
 במעגן או שביפו המפולפלים במחירים
 יגלה — בתל-אביב הירקון שליד הסירות
 בקידמת לסיני. ירד אם שוטים •של גן־עדן

 הנערך בשייך־זווייד, השוק ביום חצי־האי,
המת שן, שבכפר בזה או שישי, יום מדי
כס בגלוי, החשיש נמכר א/ בימי קיים

 חומר של בסוליות למהדרין, חוקית חורה
בטבק. מעורב או גולמי
 בו הנתיב גם בסיני. גלוי החשיש רק לא
 סודי כה להיות האמור לשם, מגיע הוא
לכל. ידוע ולחסלו, לאתרו ניתן שלא עד

של טרחו לא בעבר, חוסל. הנתיב
שה מאחר בנתיב. לפגוע ישראל טונות
מענ זה היה לא למצריים, הופנתה סחורה

שהת גם, מד, להתערב. ישראל של יינה
 למשל כיום מסוכנת. היתד, כזו ערבות

 המפורסם מעלו־,־העקרבים שרצח ידוע
 על בתגובה מבריחי־הסמים, בידי בוצע

צה״ל. משמר בידי מבריחים שיירת תפיסת
 כאשר הימים, ששת מלחמת מאז אולם
 נתיב הפך המדינה, למכת הפכו הסמים

לישראל. לעורק־מוות החשיש
 בטורקיה החל המסורתי החשיש נתיב
 לשני משם יצא ייצורו, ארצות וסוריה,
 הוברח ממנה איטליה, :האחד :כיוונים
 לארצות־ קשים, סמים עם יחד הלאה,

מצ ובעיקר ארצות־ערב, השני: הברית.
ריים.
 הנתיב עבר הימים ששת מלחמת עד
 לנגב ומשם לירדן, לבנון או סוריה דרך

 והחלק לרצועה, חלק הועבר משם, ולסיני.
למצריים. דרכו מצא הארי

הנ חוסל הימים, ששת מלחמת אחרי
 עם הגבולות את הרמטית חתם צד,״ל תיב.
ב מלחמתו במסגרת ולבנון, סוריה ירדן,

 גם חוסלה למצריים הים דרך מחבלים.
 חיל-הים של הקפדנית השמירה עקב היא,

 הוא היחיד שהמוצא ברור היה המצרי.
סיני. מדבר

 פועל, החדש הנתיב נדירח. תופעה
המברי שנתיים: מזה וביעילות, בשקט

 חודרים מנוע, בסירת מלבנון יוצאים חים
 ברדא- ימת מול לחוף וחוזרים לים, עמוק
וויל.

 לאורך משתרעת אל־ברדאוויל סבחאת
 המצרי. הגבול ועד מאל־עדיש סיני, חוף
ה שונית־סלעים נדירה, תופעת־טבע זוהי

ול קילומטרים, עשרות לאורך מתמשכת
רדודה. ימה ומקיפה ק״מ, 15 רוחב

 באמצעות לים־התיכון מחוברת הימה
חוד דרכם בועזים. הנקראים פתחים, שני

המשמ הדגים, ואיתם לימה, מי־הים רים
לאו המצויים לכפרי־ד,דייגים פרנסה שים
הימה. רך

 דרך מהים לימה חודרים המבריחים
 החשיש את מורידים הבועזים, משני אחד
 מראש. קבועים מיסתור במקומות לחוף

 משם מעבירים ברשת, החברים הבדווים,
ל העצמי, לשימושם — הלאה הסמים את

ולישראל. ערב, ארצות
בשיי החשיש מועבר וכוויית למצריים

 בדרך וכן הקודם, בנתיב כמו גמלים, רות
אחרת.

 המגי;! החשיש, הרמטית. חסימה
 הגדול בחלקו נועד לישראל, זו בדרך

 נשאר נכבד חלק אולם הלאה. להברחה
 התיכון תלמידי עד דרכו מוצא בארץ,

 שהוא כמו — וירושלים תל־אביב של
בקאהיר. התיכון תלמידי אל מגיע

 החדש החשיש נתיב של נקודת־התורפה
 זו, בנקודה ברדאוויל. לימת הכניסה הוא
אלטר נתיב כל גם בקלות. לנתקו ניתן

רגי לא בקשיים עצמו מוצא היה נטיבי
 מסיבות ד,הרמטית, החסימה נוכח לים,

ישראל. גבולות של ביטחון,
 לחדור החשיש מצליח זאת, למרות

והמוגנים. הבטוחים לגבולות מבעד

מפלגות
השלג ר1בד

 זר!ראת ראשון צעד
 8ו7הש בוהות איחור

השבוע התגשם
נח הפירסומת, מזרקורי הרחק בצינעה,

ש מרתוני משא־ומתן לאחר השבוע, תם
 אמנון עורך־הדין של במישרדו התקיים
ב אדומה נורה שהדליק הסכם זכרוני,

והמערך. גח״ל של הבחירות מטות
 הרדיקלי המחנה — מר״י של נציגים

חת במק״י, והאופוזיציה שי״ח, הישראלי,
 משותפת רשימה להקמת הסכם על מו

ההסתדרות. לוועידת הבחירות לקראת
שו עולם השקפות בעלי מדיניים גופים

 לידי הגיעו תלויים, בלתי ואישים נות
 יצרו משותפת, פעולה תוכנית על הסכם

בישראל. הפוליטי בנוף מרעננת תופעה
ש ממושך בתהליך נוסף שלב זה היה

בעי במאמר שנים. שלוש לפני עוד החל
 לגופים אבנרי אורי אז קרא הארץ תון

 תוויות־ על לוותר במדינה המתקדמים
 הכלח, עליהן שעבר אידיאולוגיות זיהוי

 שתיצור רחבה פוליטית בחזית להתאחד
למישטר. ממש של אופוזיציה
 יצור חדש, כוח — הזה העולם תנועת

לאי דוגמה היתד, הפוליטי, בישימון חריג
 להשתבץ שסירב גוף זה היה כזה, חוד

 וימין, שמאל של המקובלות במסגרות
 הקשת קצות מכל אישים בקרבו איחד

הפוליטית.
 חודש לפני השמאל. וחזית מר״י

 כוח — הזה העולם תנועת ביצעה ימים
 :נועז פוליטי הימור שהיה צעד חדש
 הקימה, הבחירות, מערכת התחלת ערב
 בראש שעמדו אקדמאים מספר עם יחד

 השביעית, לכנסת בבחירות נם רשימת
 בלתי־תלויים, ואישים ועדי־עובדים, חברי

 הישראלי. הרדיקלי המחנה — מר״י את
 לסיעת הפכה בכנסת העולם־הזה סיעת
הח הרדיקלי למחנה פעולה כבסים מר״י,

דש.
 כוח — הזה העולם תנועת ויתרה בכך

 עצמאי באופן להתייצב הזכות על חדש
 השם תחת ולכנסת להסתדרות בבחירות

ומאבקיה. דרכה עם בציבור המזוהה
ה המחנה הקמת את שליוותה התקווה

 אבן־ שישמש היתזז הישראלי, רדיקלי
 ל־ יהפוך נוספים, כוחות לאיחוד שואבת

ויגדל. שיילד כדור־שלג
לא ראשון: פרי ההימור הניב השבוע

 ודיונים ממושכים פנימיים מאבקים חד
 שי״ח, כנס החליט רבים, שבועות שנמשכו

 האופוזיציה עם יחד ליצור מכריע, ברוב
 השמאל.״ ״חזית בשם חדש גוף מק״י של

 עם למשא־ומתן נכנסו החדש הגוף נציגי
להסתד משותפת רשימה הקמת על מר״י
רות.

 בהצלחה. המשא־ומתן הוכתר השבוע
מש הודיעו לעיתונות משותפת בהודעה

 מו״י בשם גוש הקמת על המו״מ תתפי
להס לבחירות שיתייצב השמאל, וחזית

 :הבאים העקרונות עם תדרות
בעקרו הגוברת הפגיעה נגד מאבק •
החבר הפער הרחבת הסוציאלי, הצדק נות
ה ודילדול העשירים העשרת והעדתי, תי

 מערכות בכל השחיתות התגברות דלים,
המינהל.

שר־האוצר.ספיר
חבות הוצאות זה הכל
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