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תחבורה

 טריו! הפתרון

שילוט ב
 פירסומת מיכצע עור

 שר-התהכורה של
כהסר-כיסוי התגלה

 שר־התחבורה עולה שבועות לכמה אחת
 אם לכותרות. פרם שמעון והתיקשורת

ל לפחות מגיע הוא לכותרות מגיע אינו
 את משרדיו מפזרים שם המודעות, עמודי

 כל בין ביותר הגדולים הפידסום תקציבי
 פרם זכר■ לאחרונה הממשלה. מישרדי

 ה־ זה היה למודעות. והן לכותרות הן
 על שהוכרז וסע חנה הגרנדיוזי מיבצע

 התחבורה מצוקת על להקל ושנועד ידו
רבתי. בתל־אביב והחניה

 במבואות ענקיים חניה מגרשי ״הכשרנו
 מישרד־התח־ דוברי הודיעו תל־אביב,״

 להחנות יוכלו לעיר מחוץ ״הבאים בורה.
 מקום לכל ולהגיע הפרטי רכבם את שם

 ממגרשי שיצאו אוטובוסים בעזרת בעיר
גבוהה. בתדירות החניה
ה בחניוני באמת שהורה מה על

ה  ״העולם כתב מדווח וסע, נ
:טל ארנון הזה״

 אותך מכוון .סע חנה המורה ״השלם
 שמאחורי והישן הגדול החנייה למיגרש

 זהו יד־אליהו. של הכדורסל איצטדיון
 המיבצע. לפני עוד שם שהיה חנייה מיגדש

ל זה מישרד־התחבורה שעשה מה כל
 אומנם השלטים אם ספק שלטים. הציב

 רכבו. את שם להחנות מישהו שיכנעו
 במגרש, חנו במקום שסיירתי השעה במשך
 שלושים מכוניות, כאלף להכיל היכול

 המיפעלים בעלי של כולן בלבד, מכוניות
 משמש משהוא יותר עובדיהם. או הסמוכים

 כמעבר המיגרש משמש חנייה, מיגרש
 בו, המשתמשות המכוניות רוב חצייה,

 ה־ מסביבת הדרך לקיצור אותו מנצלות
יד־אליהו. לאיזור סינרמה

 על מישרד־התחבורה של ״הפירסומת
 התגלתה במקום, שהותקנו האוטובוסים קווי
 יש הסמוך ברחוב כיסוי. ללא היא אף

 הישנים. הקווים של אוטובוסים תחנות
 לשפת־הים, המיגרש דרך מוביל 33 קו

 אחד אוטובוס של בתדירות שם עובר
 במקום העובר 31 קו דקות. 5־10ל־ אחת
 מוביל 53 קו אלנבי. דרך למוגדבי נוסע

 לצפון 11 וקו המרכזית ולתחנה לגבעתיים
 אחד אוטובוס של בתדירות תל־אביב

 דרך עוברים האוטובוסים בל שעה. ברבע
ש מי .ועמוסים. מלאים כשהם המיגרש

 רכבו את שהחנה אחרי אותם לנצל ירצה
 עד שעה כרבע להמתין יצטרך במיגרש,

ב אחר־כך להתענות האוטובוס, לבוא
ש עד נוספת שעה חצי ובדוחק צפיפות

 ב־ להשתמש עליו מדוע אז ליעדו. יגיע
״1 מיגרש

ע שוג ה. טי מ חונ  במיגרש ״המצב ש
 בדרום, הרכבת תחנת ליד השני, וסע חנה
 משם היוצאים האוטובוסים קווי שונה. אינו

 דיזנגוף לרחוב יוצא 1 קו יותר. מעטים
 תל־אביב לצפון 89 קו דקות. 45ל־ אחת
 והקו ומלא עמוס תמיד מחולון מגיע

ל היוצא ,13 קו במקום, שהותקן החדש
 שעה. לרבע אחת יוצא מוגרבי כיוון

ש בשעה במיגדש שחנו המכוניות 15כ־
ש אנשים של כולן היו במקום, ביליתי

 חנה מיבצע לפני גם במקום לחנות נהגו
 השיא בשעות ברכבת. נוסעים כולם וסע,
 רכב תנועת כל היתד, לא הצהריים של

ומוניות. אוטובוסים תנועת מלבד במקום,
 משדרות רכב בעל יצחק, אברהם ״אמר
ל כדי למקום שהגיע בתל־אביב יהודית

ש חושב ״אני מהרכבת: נוסעים אסוף
 פה שחונה מי יצליח. לא הזה העניין
ש רוצים אם הרכבת. בשביל רק חונה

ה בחניונים ישתמשו לעיר מחוץ נהגים
 רכב על שיאסור חוק לחוקק צריך אלה

לעיר.״ להכנס לתל־אביב מחוץ
ל להיענות שסירב מרחובות נהג אמר
 ״מה, במקום: רכבו את להחנות הצעה

 שלושים השקעתי מה בשביל ? משוגע אני
 שוב להתענות בשביל באוטו. לירות אלף

?״ באוטובוסים
 של הרעשני המיבצע שכל מסתבר

ב הכל בסך מסתכם מישרד־התחבורה,
 לב שם אינו שאיש הכוונה, שלטי כמה

אליהם.
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אדון
 שונות ממלכודות זרועות תי ***

 ובעונה בעת ,1970 בנובמבר מינו
 כל ללא נפרדות, ועדות־חקירה שתי אחת,
 פרשת־ לבדוק היה תפקידן ביניהן. קשר

 לראשי במייוחד חמודה שנראתה הדלפה,
במדינה. השילטון

 החקירה ועדות שתי למינוי שהביא מה
 אבנרי אורי ח״כ שאמר אחד מישפט היה

 באותו שהופיעו ידיעות צמד בכנסת,
 וכתבה הזה, בהעולם תשקיף במדור שבוע

 אחר־כך, שבוע מכך, כתוצאה שפורסמה
טייס. האמריקאי החדשות בשבועון

 :אחד כנושא עסקו אדה שלושה
 המדד כין שנערכה סודית פגישה
 ראש-הממשלה סגן דכין חוסיין

 כואכה כערכה, אי־שם אלון, יגאל
אילת.

ש הפרשה, כל של המפתח מישפט

 בעת נאמר בינלאומית, לסנסציה התפתחה
 חודש. באותו בכנסת המדיני הדיון פתיחת
 לשאת אבנרי ח״כ של תורו הגיע כאשר

 שסגן לעובדה התייחס הוא דבריו, את
 את לפתוח לנכון מצא לא ראש־הממשלה

 בינתיים :השאר בין ואמר המדיני, הדיון
 סגן נפגש שעבר שבשבוע לי נתברר

 המרב־ הדמויות אחת עם ואש־הממשלה
 :עצמי את שואל ואני התיכון, במזרח זיות
 וביטחון חוץ מדיניות לנהל כשר הוא אם

 דיון לפתוח כשר אינו מדוע כזה, בדרג
זו?״ בשעה בכנסת מדיני

 ל־ לכ שם היה לא ואיש ייתכן
 כשמה נל!כ שלא הסתמי, מישפט

 אלון נפגש עימה האישיות שד
 לולא חדכרים, שנאמרו לפני שכוע

 לפי הכנסת, יושכ-ראש החליט
למ הכיטחונית, הצנזורה דרישת

 אכנרי של מדכריו זה פסוק חוק
הכנסת. מפרוטוקול

 בפרשה, הצנזורה התערבה לא אילו
 לא אבנרי שאמר שהדברים לכך ודאגה

וה ייתכן ישראלי, עיתון בשום יפורסמו
 זריזים כתבי־חוץ אבל נשכחים. היו דברים
 לשתי אבנרי מדברי שנמחק מה את צירפו

 ב־ תשקיף מדור בראש שהופיעו ידיעות
 ידיעות אלה היו שבוע. באותו הזה העולם

 הסיפורים את שסיפרו לכאורה, תמימות,
:הבאים

ליגאל מאוד עמוס יום ״סדר •
 אלון, יגאל והתרבות החינוך שר אלון:
ב מרובות בפגישות אלה בימים הטרוד

 אינו התיכוניים, המורים לשביתת קשר
 בענייני לטיפול זמנו כל את להקדיש יכול

 כשר־החינוך תפקידו מילבד כי השביתה.
 חשובים תפקידים למלא אלון יגאל מוסיף
 המאלצים ראש־הממשלה, כסגן גם אחרים

לא־פחות חשובות פגישות לקבוע אותו


