
 שאלתי אירים, סריגי בית-החרושת את
 אם להפסקת־צהריים שיצאו פועלות שתי

הגיע. שלזינגר
 .הוא המדובר. במי מיד ידעו השתיים

השיבו. ׳,דקות, כמה לפני נסע

 דובר אל פנינו החקירה סיום ם **
 מיזרוצקי, זכריה מישרד־התיקשורת, <
 הנושא את לבדוק שהות לו לאפשר כדי

 היפנה מיזרוצקי הכתבה. פידסום לפני
 של הראשי קצידהביטחון לשפירא, אותנו

המישרד.
 הדרוש, המידע את קיבל קצין־הביטחון

 אין הרי אמיתי, הדו״ח אכן אם כי וקבע
 אלא שסרה, מסויים בעובד כאן מדובר

 כאשר שלם, סניף של בליקוי־בתיפקוד
 מחפים שונים, בדרגים בו בעלי־תפקיד

 את לדחות ביקש הוא השני. על האחד
 סיפק שיהיה כדי ימים, בשבוע חפירסום

בנושא. לחקור בידו
ניסי בחקירה פתח שקצין־הביטחון שעה

לר שעמדו מידע מקורות בעזרת אנו, נו
 מתנהלת אכן החקירה אם לברר שותנו,

חובה. ידי יציאה כדי שמא או ביסודיות,
 חכיטחון שאנשי נסתכר מייד

 הרצינות, כמלוא לעניין מתייחסים
 מירצם מלוא את לנושא ומקדישים

ונסיונם.
 ביררו שונים. מכיוונים בחקירה פתחו הם
בכי פקידים בטלו שבו מצב נוצר כיצד
בעבו עסקו או שנים, במשך מעבודה רים
 הרישומים נושא את בדקו הם פרטיות. דות

 אי־מסי- בגיליונות־הנוכחות, הפיקטיביים
נוס שעות רישומי בזמן, הגליונות דת

 אי־מילוי לעבודה, ביציאה איחורים פות,
חיי יום־העבודה בתום הקובעות התקנות

ה ואת למישרד, לחזור הטכנאים בים
מת בצהריים אחת לשעה כי!סמוך עובדה

 בדקו נוספות שעות בנושא המישרד. רוקן
הוח בטרם חודשים, מספר מלפני רישומים

 הכלכלית המדיניות בעקבות לבטלן, לט
החדשה.
 מישרד־התיקשורת של הביטחון אנישי
 אך- חקירתם תוצאות את למסור חייבים

 עשו הם זאת עליהם. הממונים לידי ורק
 הם גם יעשו עליהם הממונים אם בוודאי.

 לטשטש ינסו ולא נאמנה, מלאכתם את
 בכך ייעשה החקירה, תוצאות את ולהסתיר

לצי השירות שיפור בכיוון ראשון צעד
בארץ. בעלי-הטלפונים בור

 במשך שחשבו, וטכנאים פקידים ואותם
 להשתולל יוכלו וכי הפקר הכל כי שנים,

 לתת עליהם כי לפתע יגלו לנצח, כחפצם
הדין. את

המתפרה שלט
פרטיים ועסקים —

 שלמה עם התקשרנו הכתבה פירסום לפני
 לקבל כדי שלזינגר, אוסקר ועם רבינוביץ

להגיב. סירב רבינוביץ תגובתם. את
ה של ״קציני־הביטחון שלזינגר: אמר

 בדואר עובד אני אותי. חקרו כבר דואר
מהלו זו אותי! חוקרים ופתאום שנים, 25
 נמצא, אני שכאשר להם אמרתי נוראה. מה

 אני המתפרה, בסביבות העבודה, לרגל
 סנד־ לאכול כדי קצר, לזמן אליה, קופץ
משהו. או וויץ׳

 במכוניתי. סחורה מעמיס שאני ״הודיתי
עבו לרגל כאשר רק זאת עושה אני אבל
 בית־ שליד במרכזיות לבקר צריך אני דתי

אירים. סריגי החרושת
לק כדי פעמיים, ביקרתי ״בקופת־חולים

חולים.״ היינו ואשתי אני תרופות. חת
מדב ועמיתיו שלזינגר של מעשיו אך

עצמם. בעד רים

— ■-י
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שכח /!גל-בלירות לשנח
הוצאות מחיר , הוצאות מחיר
משלוח העיתון משלוח העיתון׳

92 = 8 + 84 180 = 16 + 164 בארץ המנוי דמי •
100 — 16 4־ 84 196 = 32 4־ 164 רגיל בדואר תבל ארצות לכל •

אוויר בדואר חוץ לארצות המנוי דמי
120 = 86 + 84 284 •עי־ 70 ו־ 164 ואיראן אירופה ארצות לכל •
113 11 29 + 84 220 11 56 ו 164 לקפריסין •146 — 62 + 84 284 בב 120 + 164 ולקנדח לארח״ב •142 = 58 + 84 276 = 112 + 164  קניה, גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה,

תאילנד השנהב, חוף ניגריה,
•

144 — 60 + 84 281 — 117 + 164 למקסיקו •164
=

80 + 84 320
=

156 + 164  ונצואלה, רודזיח, זמביה, לדרום־אפריקח,
קולומביה ארגנטינה, ברזיל,

•

186 — 102 + 84 364 — 200 + 164 ויפאן פרו •
184 100 + 84 360 196 + 164 וניו־זילגד לאוסטרליה •
171 85 87 + 84 334 :ב 170 + 164 לפנמה •
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