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 ברט•□ באן נתפרסמו אילו נזעוערוריוח. אירעו
 .,העול□ מזדעזעת. קולה המדינה ה״חה ־ אלה
המוסמביס למוסדות מימצאיו ברטי על דיווח הזה״

 על מספרת, הפלמ״ח מימי דיחה ף*
 לא ׳שנר, הצי שבמשך מתלקת־חיילים 01

 את לאנשיה יחליף הגדוד שאפסנאי זכתה
תחתוניהם.

 המ״מ. על העיין נמאס דבר של בסופו
 ה־ את לפתור והחליט יוזמה, תפס הוא

 הציב מיסדר, ערך מפקד־המחלקה בעייה•
 פנים, מול פנים שורות, בשתי חייליו את

 חבר׳ה. טובה, בשורה לי ״יש :והכריז
 יענקל׳ה, נפתרה. התחתונים החלפת בעיית

 אתה דן, משה. עם תחתונים מחליף אתה
 צביק׳ה...״ עם תחתונים מחליף

 מילחמת־העצט־ מימי זו, ישנה בדיחה
 והפכה האחרונים בחודשים חזרה אות,

 למישרד־הביט־ בקשר הפעם — אקטואלית
חון.

גיהגום
פיירוקראטי

 ה־ פרשיות־השחיתות שנחשפו הרי
 שמעון הזדרז זה במישרד אחרונות

;שי ביצוע על להכריז שר־הביטחון, פרם,
הב־ הוא מישרדו. במיבנה מפליגים נויים

(ואשתו) הוד יועץ
הזיז לא

 להנהיג למישרד, צעיר דם להזרים טיח
ו תפקידי־המפתח, נושאי בקרב תחלופה,

 שהרסה הביורוקראטית האטימות את לבטל
במישרד. תקינים נוהלי־עבודה כל

 כד לאחר מיספר חודשים כיום,
 שר־ מפי מפוצצות הצהרות אותן

 הוליד ההר כי מסתבר הכיטחון,
 במישרד־ה־ היחיד השינוי עכבר.

 בדיחה כבאותה מתבטא, ביטחון
 חי־ עשרות ככמה הפדמ״ה, מימי

חשי חסרי פנימיים, לופי־תפקיד
בות.

 גיהנום להיות מוסיף מישרד־הביטחון
 עד אם במגע. עימו הבא לכל ביורוקראטי

 במחלקה לא־יעיל מסזיים פקיד היה כה
הוא הפנימית, התחלופה לאחר הרי א/
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 ואילו ב/ במחלקה לא־יעיל להיות ממשיך
הקוד במחלקה מקומו את ממלא מחליפו

אי־יעילות. -של מידה באותה מת,
 המישרד, מתפקד •כיצד המעידה דוגמה
 מיל., (אלוף הוד (״מוטי״) למרדכי קשורה
 שר־ יועץ חיל-האוויר), מפקד לשעבר

הביטחון.
הגי כאשר אשתקד, פברואר בחודש עוד

 ציוד פריטי של המישלוחים ראשוני עו
צה״ל. לחיילי סופקו הם מסויימים

ה במות כי נתברר, עד־מהרה
מס אינה ארצה שהובאה פריטים

 מידחמה תפרוץ שאם נקבע, פקת.
יוש מהציוד מסויים אחוז חדשה,

ב פריטים ימצאו •טלא משום בת,
מספקת. כמות
 למישרד־ דרישה כמקובל, היפנה, צה״ל

 -של נוספת, גדולה, כמות לקבלת הביטחון,
ה זז. לא ודבר חודשים, חלפו ציוד.

 ה־ של הביורוקראטי למבוך נקלעה דרישה
שם. ונתקעה מישרד
 נתבקש הוא לעזרה. הוזעק הוד מוטי

הנושא. את לקדם

ננב____ .
ללא-מוצא

 הועב־ הדרישה כי וגילה בירר, וד ך*
 במי-שרד־ פקידים שישה דרך רה | (

 פשוט הם אבל לעזור, רצו כולם הביטחון.
 הפעוט, הנושא את להרים מסוגלים היו לא

הזה. יחסית,
 ד' בדק הראשון שהפקיד כרגע

 את לייצר ניתן בי ובצדק, מצא,
 כמטבע ולחסוך כארץ הפריטים

לדרך־ללא-מוצא. הנושא נכנס חוץ,
 מהעניין, לצאת יצליח לא שהוא חש הוד

 יצחק של תשומת־ליבו את להעיר והחליט
 עירוני, מישרד־הביטחון. מנכ״ל עירוני,
ה לקידום דחופות הוראות הוציא מצידו,
בנושא. טיפול

 ובלתי־ מוזר יישמע שהדבר ככל
לא שדבר היא עובדה מציאותי,

 הוד של הפעילה התערבותם גם זז.
הועילה. לא ועירוני,
 לידידו, לפנות הוד החליט אחרון כמוצא

 היד. בחיל־האוויר. פקודו שנים לפני שהיה
 תפקידו את שסיים שלאחר סגן־אלוף, זה

ציק מיפעל של מנהל-כללי נתמנה בצה״ל
 לאיל־הספנות השייך חיפה, במיפרץ לון

מרידוד. יעקב הישראלי
 ל־שכנע יצליח אם ידידו את שאל הוד

 מזמנם לתרום המיפעל וטכנאי מהנדסי את
 שירטוטים להכין כדי ולהתנדב, החופשי

 הפריט, של תהליך־הייצור של מדוייקים
הטי את לזרז יהיה ניתן זו שבדרך כדי
בנושא. פול

ל קצר זמן לפני סיים סגן־אלוף, אותו
 כל של כללי שיפוץ בהתנדבות, בצע,

 בבית־החולים הנכים של כיסאות־הגלגלים
נע שהוא מובן בחיפה. רנזב״ם הממשלתי

ב למשימה ונרתם הוד, של לבקשתו נה
מרץ.

 השירטוטים כל היו ספורים שבועות תוך
 מנכ״ל לעירוני. איתם ניגש הוד מוכנים.

 כה שעד לשמוע השתומם מישרד־ר,ביטחון
 בת ועדה מינה הפעם כלל• זז לא העניין

 מקרוב לעקוב שמתפקידה חברים, שני
זה. ״פרוייקט״ התקדמות אחר

 עד חודשיים. לפני אירע זה בל
במגי השירטוטים מונחים היום
 הכיורוק■ המנגנון עירוני. של רתו

 הוכיח מישרד־הכיטחון של ראטי
ככלתי-מנוצח. שוב עצמו

 בנושא להגיב סירב עצמו הוד מרדכי
 מהעניין. ״תרדו באומרו: הסתפק הוא זה.

 את יקדם ולא יעזור׳ לא בעיתון פירסום
בנושא.״ הטיפול

 פושט־יגל
ומזייף עובד

מע למישרד-הביטחון יאורטית *ץ
הת ולמנוע לסנן החייבת רכת־בקרה 4 י

 קבלנים יצרנים, לבין המישרד בין קשרות
מפוקפקים. וספקים
האחרונות, הפרשיות לאחר גם

בינלאו נוכלים כי נתגלה שכהן
 פיקטיביות, הכרות ומנהלי מיים,

מיל בני כחוזים להתקשר הצליחו
נמש מישרד־הכיטחון, עם יונים
 כמישרד־הביטחון העסקים כים

כרגיל.
 לבניית כמיכרז שזכה הקבלן

 הוא הארץ כדרום במתקן קירות
 כפושט־ רישמית, שהוכרז קבלן
 הפריעה לא זו עובדה אולם רגל.

 העבודה, לקבלת כמיכרז לזכות לו
 הוא לפועליו התשלום שאת כעוד

 אשתו, כחתימת בשיקים מבצע
 ללא קבע, דרך מהבנק, החוזרים,

כיסוי.
 הקירות. את לבנות הוטל קבלן אותו על

 שלתוכן ברזל של מתבניות ניבנו הקירות
בטון. יצקו

 לא הקבלן ברשלנות. נעשתה העבודה
בקי נתגלתה לכן הטפסניות, לחיזוק דאג
 בגלל ועקמומיות. קריסה של תופעה רות

 את למלא הקירות יוכלו לא זו עקמומיות
להתמו יגרום ביותר קל הדף משימתם.

המיידית. טטותם
מישרד־הביט־ מטעם מקצועיים מפקחים

עירוני מנכ״ל
יודע לא

ההתקד אחר לעקוב רישמית, חייבים, חון
 הבנייה שבמהלך ולוודא בעבודה, מות

 ב־ -שנקבע כפי החומרים, כל מושקעים
מיפרט.

 תל־אביביים, וסטודנטים פועלים קבוצת
 בבניית הלימודים חופשת בימי שעבדו
 כל במשך כי בפנינו העידה אלה קירות
מפ כל בשטח ניראה לא העבודה תקופת

 זו עובדה מישרד־הביטחון. מטעם קח
להת העובדים, לטענת לקבלן, איפשרה

 מישרד־הביטחון. חשבון על שלא־כדין עשר
מתאי כמות הכניס לא חסך, פשוט הקבלן

הבטון. לקירות ברזל של מה
 את להוכיח קשה היציקה ה-שלמת אחרי
 אחד נושא לפחות אולם הקבלן, רמאות
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