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 הם,משיד, לישיבות תמיד ומגיע עצביו, ועל
ופורה. רענן

 בדק המבקר
ואישר

לג השר גל ר״  רק לא מבוקש ב
 לפחות בירושלים. הממשלה בישיבות

 !תפקידו, בתוקף נאלץ, הוא בשבוע אחת
 מיפעל לתנוך הארץ, ברחבי סיור לערוך

 ולפקח כושל, מיפעל למגור חדש, תעשיה
 והתעשיה דימיסחר חיי על אישי באופן

בארץ.
 כאלה סיורים נראים כיצד שזוכר מי כל

 של שלמה כשפמליה הישנים, כרמל מיומני
 בסיורו, ר,שר ׳אל נלווית ועוזרים פקידים

לח המבקש בר־לב של לליבו ודאי יבין
ה הארוכות, השיירות סדר חסל סוך.

ה לחצור או למיצפה־חמון לרגל עולות
ה כל את להכניס ניתן עכשיו גלילית.
 היל־ של הקל המטוס !תוך אל כבודה

 פקידיו את ׳מטיס בעצמו והשר האוויר,
הביקור. מקום אל

 שמקורב מי כל הכל. לא עוד וזה
 תלונותיהם על יודע שרי־ד,ממשלה לנהגי
 נהגי עליהם. המוטלות המשימות לגבי

 נאלצים שד,ם אחת לא מתלוננים השרים
 מסעי מיני לכל השרים ׳נשות את להסיע
 נפסל בר־לב אצל פרטיים. וביקורים קניות
 אשתו את מטיס פשוט הוא זה. נפסד ׳נוהג
צה״ל. של במטוס עימו יחד

 צרי-אופק כמה ימצאו תמיד ז מה אבל
ה בשיטות צרה תהיה שעינם והשמים,

במדינה. להנהיג שמנסים החדישות חיסכון
רופ שישה של לקבוצה גם אירע כך
 מילחמת־ בתקופת למילואים שגוייסו אים,

 יום־ד,כיפורים. מילחימת שלאחרי ההתשה
 משדות־ לאחד הקבוצה הגיעה הימים באחד

 שירו- למקום לצאת כדי בארץ, התעופה
 השר 1 עיניהם מאות מה והנה, הצבאי. ׳תה

 ממכונית־ יוצא אזרחית, בתילבושת בד־לב,
 של קטן מטוס־סיור על עולה שלו, השרד
 אליו, נילוות ומזכירתו כשירעייתו צה״ל,

ירושליימה. לשחקים עי׳מן וממריא

 ,מבקר־ד,מדינר הגורמים. כל של ברורה
 כל בכך שאין ומצא העניין את בדק

 שירות־המילואים במיסגרת נעשה זה פסול.
 וחיל- טייס, הוא השר בצד,״ל. השר של

 לצבור מסוגו לטייסים מאפשר האוויר
 שלהם הטייס *שרשיון כדי שעות־טיסה

 יום־ד,כיפורים במילחמת גם תקין. והיד,
 אחת. פעם ולא צבאי, מטוס השר הטיס

 רישיון־ בידו שיהיה לצה״ל שחשוב כנראה
 מעוניין חיל־האוויר אם כושר. בעל טייס
סידור.״ יש בכך,
 פסול כל מצאו לא צה״ל שילטונות גם

 במטוס מש׳תמש בר־לב שהשר בעובדה
ה !תפקידיו בתוקף לצרכיו צה״ל של

 !תת־אלוף צה״ל, דובר הסביר ממלכתיים.
 שבר־לב, בחשבון לוקח ״צד,״ל :שיאון רב

 עוצבה על לפקד עשוי כאיש־מילואים,
 טיסות- טס הוא משום־כך מילחמה. בזמן

 הוא שלו. הכושר על לשמור כדי אימון,
 עיסו יחד ומטים עצמית, המטוס את ׳מטיס

 מיני כל או רמי-׳מעלה) (אישים אדומים
 יכול, הוא הפיקודי. מהדרג אחרים אנשים

ה ההזדמנות את לנצל התקנות, פי על
 הממשלה, לישיבת נוסע הוא בה חגיגית

 (מיל.) אלוף גם טיסה. שעות לצבור כדי
 שלמדו אלה וכל זאת, עושה הוד מרדכי

 על־ידי שלהם הכושר את ׳מקיימים טייס
 בעולם. מקובל די דבר זה טיסות־אימון.

בוקר.״ התעמלות לעשות כמו זה

כן, שנו ך הפרשה. לכל נוסף היבט כמו
 בממשלה, שר להיותו נוסף בר־לב, חיים

 החליט, צה״ל פוליטית. אישיות גם הוא
 ב- פוליטיים אישים לשלב ישלא כידוע,

 זו מסיבה שלו. מערך־ד,מילואים מיסגרית
 שרון, אריק (מיל.) אלוף למשל, נפסל,

 אינו צה״ל אולם במילואים. מינוי ׳מלקבל
 השד לרשות צבאי מטוס שבהעמדת סבור

 הצבא. של פוליטיזציה משום יש בר־לב
 בירי להתאמן ירצה שרון אריק ״אם

 בכיר, קצין אמר צה״ל,״ של במיטווח
 יהיה צה״ל שלו, הכושר על לשמור ״כדי
זאת.״ לו לאפשר מוכן

גם כך הקרקע, שעל בר־לב בקו כמו

החגווה- אס והדה
■ א מרי ה ול  יצא דבינוביץ, יהושע ר״האוצר, ***

 העם: אל נירגשת בקריאה השבוע \4/
!״החגורות את ״להדק

 לקריאתו המתין לא בישראל אחד אזרח
 החגורה את מהדק החל הוא רביגוביץ. של
 בשבוע, פעמיים לפחות לכן. קודם עוד

 בר־לב, חיים שר־המי׳סחר־ווהתעשיד״ נוהג
החגורה. את להדק
 במטוס־ יושב כשהוא זאת עושה הוא

 מטיס הוא אותו צה״ל׳ של קל סיור
 שעל החגורה את מהדק הוא ידיו. במו

׳וממריא. מותניו
 בר־לב חיים של החגורה שהידוק אלא

 הוא. נהפוך כסף. לעם־ישראל חוסך אינו
 סכומים :טוב בכסף ישראל לעם עולה הוא

חודש. מדי לירות ואלפי ׳במאות המסתכמים

ר י **  חיים האזרח של שטיסותיו שסבו
ה צה״ל, רכוש שהוא במטוס בר-לב 1*1

 ביזבוז הוא צבאי, מטוסים בדלק מוטס
 בר־לב השר שכן טועה. אלא אינו —

 שג- בגלל הפרטית, להנאתו סתם טס אינו
 לטיולים יוצא אינו הוא שלו. הטיסה עון

 לנפנף כדי לא וגם הארץ, בשמי סתמיים
 רמת־ שבשכונת לשכניו המטוס בכנפי
אביב.
 שיש ממשלתי, מישדד על שמופקד כמי

 ו בארץ הכלכליים לחיים ישירה נגיעה לו
 ולמיש־ המחירים על לפיקוח שאחראי כמי
 להנהיג שצריך והחיסכון הקימ׳וצים טר

 ■בר- השר יודע תקופת־חירום, של במשק
המועיל. עם המהנה את לשלב לב

 ככלי- צה״ל של במטוס משתמש הוא
 תפקידו לרגל נאלץ, כשהוא רק פרטי ׳רכב

תל־אביב. העיר מתחומי לצאת הממלכתי,
ב נערכות למשל, הממשלה, ישיבות

 לבירה העולים אחרים, שרים ירושלים.
מבז פשוט אלה, בישיבות להשתתף כדי

הממ בכלי־הרכב הציבור כספי את בזים
 בנסיעות טוב דלק שורפים שלהם, שלתיים

לשפלה. וחזרה לירושלים
ב לירושלים עולה בר-לב השר אבל
 בצבעי צבוע היותו שלמרות פרטי, מטוס

 של המטוסים במלאי ורשום היל־ד,אוויר
 בילבד, הפרטי לשימושו נועד הוא צד,״ל,

 בו. משתמש הוא בהם ימים באותם
■ ■ ■!

 תל-אביבית הצפון שבשכונה כיתד
ל שלו במכונית־השרד בר־לב מגיע

 עולה הוא שם תל־׳אביב. שבצפון דב שדה
 לידיו, ההגה את נוטל הצבאי, המטוס אל

 קצר מהר, — המטוס את ומטים ממריא
ש עטרות לשדר,־התעופה עד — ואלגנטי

 מכונית לו ממתינה כבר שם ירושלים. ליד
 לישיבת אותו המסיעה מישרדו, של אחרת

הממשלה.
 אבל להתמשך, יכולה הממשלה ישיבת

 שתסתיים עד לשר ימתין הצבאי המטוס
 לתל־אביב אותו יטיס יחזור, הוא הישיבה.

מ מטרים מאות כמה של במרחק וינחת
ביתו.
 של היקר מזמנו פרילב השד חוסך כך

קור-׳דוחו על שומר בכיר, עובד-מדינח

 שיש רופאים אותם סברו מה משום
 בממשלח־ישראל ששר בעובדה אסתטי פגם

 פרטית לטיסה צה״ל של במטוס משתמש
 הרופאים, אחד הממשלתי. תפקידו בתוקף

 להבליג. היה יכול לא במיקצועו, פסיכולוג
 ביקש למבקר־המדינה, מיכתב כתב הוא

 במטוס בר־ילב משתמש מדוע לבדוק יממנו
פרטית. כבמונית־אוויר צר,״ל •של

 יסודי איש כידוע, הוא, מבקר־ד,מדינה
 והמתלונן ׳רבים שבועיות עבריו לא ומהימן.

 ממיש־ ומפורט מנומק תשובה מיכתב קיבל
 שתלונתו לו נאמר מבקד־המדינה. רד

 פסול כל שאין והתברר ונחקרה, נבדקה
 הוא, בר־לב השר כי האווירי. בר־לב בקו

 ואם בצד,״ל, (מיל.) רב־אלוף גם כידוע,
 עושה הוא הרי צבאי, מטוס מטיס הוא
 אין שלו. שיחות־המילואים במיסגרת זאת
 הכל אסתטי. פגם וכל עבירה כל בכך

ולהוראות. לתקנות כפוף נעשה
 תאוגות

הקרקע על
ר ך* כי בר פ  המיסחר־ מישרד דו

 משית- השר ״כן, :סואן גד והתעשיה, 1 1
ל צה״ל שמעמיד במטוס פעם מדי ימש

בידיעה נעשות עורך שהוא הטיסות רשותו.

 כשורה. הוא הכל לא האווירי, בר־לב בקו
 בר־לב לשר־טייס היו האחרונות ב־שנתיים

 מהן האחת הקרקע. על תאונות-׳מטום ׳שיתי
 בר־לב השר כאשר ,1972 בשנת אירעה
 מס־ על המיכשולים באחד במטוסו נתקל

 ורק ניצל, השר דב, בשדה לול־ההמראד,
קשה. נפגע מ׳מנועי־המטוס אחד

מיק לגבי בחיל־ד,אוויר המקובל הנוהג
 על המתנגש שטייס הוא זה מעין רים

 מועמד שבידיו, למטוס נזק וגורם הקרקע
 הוא ברשלנות, אשם נמצא הוא אם לדין.
מאסר. ואפילו בדרגה הורדה לקנס, צפוי

 לדין, כמובן הועמד לא בר־לב ׳חיים
 ועדת״ הוקמה אולם הבכירה. דרגתו בגלל

 הוועדה התאונה. נסיבות לחקירת חקירה
 ישירה מאחריות בר־לב את ניקתה לא

עונש. כל עליו הטילה לא גם אך לתאונה,
 שהטיס למטוס אירעה ׳רב לא זמן לפני
 פרטי הקרקע. על נוספת תאונה בר־לב
 מקום כל אין אולם ברורים. אינם זו תאונה

 לשלם ייאלץ לא ביד־לב השר לחשש.
 או במטוס, שנגרם הנזק ׳מחיר את מכיסו

צבאי. בכלא חלילה, לשבת,
 ולשמש ■להמשיך בר־לב השר יכול וכך,
 בתקיופת-חירום במצור, לעם ומופת דוגמה

ומנ החגורה את מהדקים כיצד כלכלית,
 של מישטר כפיה, וללא מרצון, היגים,
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