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■עוראד■ סיפור
 קרות7 7יכו זה

כאן רק
 אמיתי. ישראלי סיפור זהו

 בו דו״ח, מסר לממשלה המישפטי היועץ
 בהאשמות ישראל בנק נגיד את האשים

 כראוי. תפקידו אי־מילוי של ביותר חמורות
לירות. מיליוני מאות אבדו זו בפרשה

 הוא בטלפון. ההאשמות את שמע הנגיד
כל סבירה מטרה ללא באוסטרליה, שהה
 הגיב זאת תחת לישראל. חזר ולא שהי,

 ביקורת המותח כמבקר־תיאטרון הדוח על
בינונית. הצגה על

מת הנגיד היה בעולם אחר מקום בכל
 שעות. 24 תוך — מפוטר או — פטר

בישראל. לא אבל

מיפלו״ות
בבוני□ המואס אבן

בולגריה!״ א7 ״כאן
אבן, אמר

סייכון!״ א7 ״באן
אויביו השיבו

 להנהיג רוצים העבודה מיפלגת ״ראשי
הנואם. קרא !״בבולגריה כמו מישטר בארץ

 של מנהיג היה לא גבה־הקומה הדובר
מתנועות־המחאה. אחת של או הליכוד

וקיסינג׳ר אבן
יחדיו? שניים הילכו

 העבודה מיפלגת של בכיר מנהיג זה היה
לשעבר. שר-חחוץ אבן, אבא ח״כ — עצמה

 סיבוב זח היה המדיחים. את להדיח
 מיל- שהכריז אבן, של במאבק־היחיד נוסף
 אותו הדיחה אשד ממשלת־רבין על חמה

ממישרד־החוץ.
 להדיח למדי: גלוייה אבן של מטרתו

 אבן רביו. ממשלת את להפיל מדיחיו, את
 ואם מישרד־החוץ, אל לפחות לחזור שואף
ראשות־הממשלה. אל — אפשר
 אבן הסתפק ואילו לגיטימי, מאבק זהו

 בוודאי רבין, יצחק על ביקורת במתיחת
 תומכים ואף לו סולחים במיפלגה חבריו חיו
הא נגדו הושמעו השבוע אולם בחשאי. בו

 גרוע ואף במיפלגה, בגידה של שמות
במדינה. בגידה — מזה

 אר־ עיתוני של הראשונים בעמודים כי
 ש־ שמנות, כותרות הופיעו צות־הברית

 במעריב. בראיון אבן שאמר דברים פירסמו
 ״אבן :טריביון בהראלד כותרת־לדוגמה

 בכישלון רבין של מישטרו את מאשים
סיני.״ על השיחות

 הגרי של טענתו את אישרה זו כותרת
 ג׳ראלד הנשיא גם חזר שעליה קיסינג׳ר,

בכיש האשמה היא ישראל ממשלת כי פורד,
 והכספים הנשק עיכוב קי־סינג׳ר. שיחות לון

זו. מטענה נבע לישראל

 זו, טענה בהשמיעו רשמי. מסביר
 קיצונית באופוזיציה עצמו את אבן העמיד

 מוקד, מתנועות אף קיצונית — לממשלה
 את שהצדיקו אליאב, ולובה שינוי ר״צ,

 הקול השיחות. בפרשת הממשלה עמדת
 בפרשת הממשלה עמדת את ששלל היחידי

 הזה העולם היה השיחות של הפסקתן
)1960.(

להש רשאי והוא חופשי, אדם הוא אבן
 את נוגדות כשהן גם דיעותיו את מיע

 שאם־ מוסדותיה. והחלטות מיפלגתו עמדת
 ד.מיפ־ של העתק המיפלגה תהפוך לא־כן
 — העממיות בדמוקרטיות השליטות לגות
בולגריה. נוסח

 שאינה שאלה, התעוררה אבן לגבי אולם
 רגיל. ח״ב ואפילו רגיל, אזרח לגבי קיימת

 בארצות- משליחות־הסברה חזר עתה זה
 הממשלה. מטעם עליו שהוטלה הברית,

 לדבריו יש רבים, ולא־יהודים יהודים לגבי
 מאחר כימעט־ממשלתי, מישקל אבן של

 עמדתה את מפיו לשמוע רגילים שהם
 עצמו אבן מדינת־ישראל. של הרישמית

 סכומי- לגבות לו עוזר והדבר לכך, מודע
בחו״ל. הרצאותיו בעד עתק

 אבן את מעמיד זה כל אכן־דיין. ציר
 עומד ,מאד דומה במצב דדמשמעי. במצב
ביקור דיעות לאחרונה המשמיע דיין, משה
 כשליח- לחו״ל נשלח דיין גם דומות. תיות

 גבה הוא וגם ממשלת־ישראל, של ההסברה
הרצאותיו. עבור לירות אלפי מאות שם

 מנסים ודיין אבן :השניים יריב טענו
 את להפיל דרכו, לפי איש-איש 'שניהם,

 השילטון. זירת אל לשוב כדי הממשלה
 קיסינג׳ר, הנרי עם בנפרד נפגשו שניהם

 שהיו דיעות מכן לאחר השמיעו ושניהם
 רוצים ״הם אמריקאיות. לאוזניים ערבות
 אמר האמריקאים,״ בעזרת לשילטון להגיע
 חושבים ״הם לרבין, המקורב אדם בגסות
הנפילה.״ לפני — סייגון זה שכאן

 ושל המיפלגה של הרעוע במצב אולם
 להתנקם השלטת לקבוצה ניתן לא השילטון,

 חשד לו להדביק יוכלו אלא-אם־כן — באבן
 בשבוע — לשווא — שניסו כפי פלילי,

האחרון.

ביטחון
■3א1 ומיסטר גאוז־י דייר

 7סוב מישהו
— האישיות 7יצו5מ

מיץ 7אב
 היועץ כבדיחה. נשמע זה הראשון ברגע
 ראש־המנד של בטירור מילחמה לענייני

 (״גאנדי״) רחבעם במילואים האלוף שלה,
המיי המרכז, פיקוד אלוף שהיה מי זאבי,

 פעי־ נגד במערכה רבין ליצחק עתה עץ
 שלו הדו״ח את הגיש לות־חבלנית־עויינת,

 פרוטר דייוויד של התפרצות-הטידוף על
ביוהנסבורג.

 פרוטר בסדר. היה הכל :גאנדי קבע
 כן ועל מפיצול-האישיות, בסך־הכל סבל
בקונ ביטחוני בתפקיד להעסיקו מותר היה

הקונ של ואנשי־הביטחון הפקידים סוליה.
 שילטונות־ גם וכן כשורה, נהגו סוליה

דרום־אפריקה. של הביטחון
 העוברים- היו בסדר היו שלא ״היחידים

 תימ- פרוטר,״ על־ידי שנורו ברחוב, ושבים
יש איש־ביטחון בליגלוג, הדו״ח, את צת

!״בכל אשמים ״הם ראלי.
פסי להיות צורך היה לא דיאגנוזה.

 של שקביעתו לדעת כדי ותיק, כיאטר
 סבל לא פרוטר בלימה. על תלוייה גאנדי

 של סי!מפטום שהיא האישיות,״ מ״פיצול
 ממחלת־ אלא (היסטריה), נפשית הפרעה

ה בעבר התנהגותו כל (פאראנוייה). רוח
בבירור. כך על מעידה והקרוב רחוק
 נהגו זו שבפרשה הוא ברור פחות לא

 מגלה היא וכי פושעת, ברשלנות האחראים
במוס בסידרי-הביטחון מזעזעים מחדלים

ובחו״ל. בארץ הישראליים דות
 בעיקבות המתעוררת היחידה השאלה

 של השקפת־עולמו היא גאנדי של הדו״ה
 הוותיק הקצין את הניע מה מחברדעצמו.

ו כזה תימהוני מיסמך לחבר
 הדו״ח כי ספק אין האלימות. פולחן

 — פיצול־ד,אישיות של תופעה מגלה אכן
עצמו. גאנדי של באישיותו אולם

 גאנדי אוהד ליבו בסתר כי בבירור גראה
 ה־ הסימפטומים בשל דווקא פרוטר, את

 האלים הטיפוס מחלתו. של ״ביטחוניים״
 בקארא- העוסק יפעת), קיבוץ עדות (לפי
 נשק של גדול מלאי תמיד עימו הנושא יטה,
 לנגמ״ש דומה שלו שהאופנוע הסוגים, מכל

 בלי ביטחוניים לתפקידים הנדחף חמוש,
)32 בעמוד (המשך

י בצ.ה.ל שירותם *מסיימים
קורסיםפתיחת עי מודיעה ימיים והכשרה יחיגזו הרשות

לקצינים
מ * *

לחובלים קורס
 תקיניס, וראיח בריאות בעבי צח״ל משוחררי מתקבלים

שובח. תעודדו בעלי לימוד, שנות 11 ובוגרי לימוד שנות 12 בוגרי

מכונה לקציני קורס
 בוגרי תקינח, בריאות בעלי צח״ל משוחררי מתקבלים

חניכות), (למעט שנתיים ותלת שנתיים 1 בתי״ס^מקצועיים
 בוגרי מתקבלים" כו המתכת. במגמות טובה תעודה בעלי

 שיוכשרו תיכון י״א כיתה ומסיימי תיכוניים בתי״ס
לקורס. כניסתם לפני המתכת למקצועות
מקוצרים. מסלולים — מבונה והנדסאי מבונה למהנדסי

רדיו לקציני קורט
מוגבל. המקומות מיספר .1975 בספטמבר יפתח הקורס

 רדיו במגמת שנתיים 4 מקצועיים בתי״ס בוגרי מתקבלים
 בעלי או מקבילה צבאית השכלה בעלי או אלקטרוניקה

 בעלי צה״ל משוחררי ן 2 סוג אלקטרוניקה טכנאי תעודת
.30 גיל עד תקינה בריאות

חשמל לקציני קורס
 במגמת שנתיים * מקצועיים בתי״ס בוגרי א. מתקבלים

חשמל
חשמל. מהנדסי חשמל, הנדסאי חשמל, טכנאי ב.

;למשרדינו פנה נוספים לפרטים

ה פ י ח  ליד 11 (קייזרמן) נתן רח׳ ג ב
.14—8 בשעות ,,ו—א׳ ביטים פריז ניכר

 אחד רח׳ שלום, מגדל ! בתל״אביב
.13—9 בשעות ב׳, בימי ,28 קומה העם

 הספח לפי להרשם גם תוכל לנוחותך
המצורף.

 כדאי יותר עכשיו
הסוחר! בצי
 עני השכר ותנאי ההטבות

 משמעותיים: יותר שיו
 כלכלה — ההכשרה כעת

 ומענק תשלום ללא ומגורים
 קשה). (במטבע גבוה חודשי
 קידום — ההסמכה לאחר
(חל ובשכר בדרגות מהיר

 תוספות קשה), במטבע קו
שונות. והטבות
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^ 31000 חיפה 1909 ת.ד. ימיים והפשרה לחיניד הרשות לב׳
לקורס בקשר נוספים בפרטים מעוניין הנני ^
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