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א״ ב ■גאד ״ י ב ל
 הארץ רעשה אחדים חודשים פני

 אישים כמה כי התברר כאשר כולה, -
ללא־תשלום, מקבלים, במדינה חשובים

 בנק על־ידי המונפקות ומטבעות מדליות ן
ה והחברה־הממשלתית־למדליות. ישראל

 מבקר- כך על שמתח הציבורית ביקורת
 המוזרה החלוקה להפסקת גרמה ^המדינה,

'הזו.
 היום עצם ועד המדינה קום מאז והנה,

 חשובים אישים מאות כמה נהנים הזה,
בולי־הדואר, :דומה מטובת־הנאה מאד

הממ השירות־הבולאי על־ידי המוצאים
 מקבל אלה אישים של חלק־הארי שלתי.

 מע־ על המוצא חדש בול כל דרך־קבע
 הוא הנקוב השווי כאשר טפת־יום־ראשון.

לשנה. לירות עשרות כמה
 חדש בול מכל מקבלים אישים כמה אולם

 בולים, כחמישים המכיל שלם, גיליון גס
 הנקוב ששוויו ממתת־חינם בכך נהנים והם

לי )2,500( וחמש־מאות אלפיים על עולה
 שלא ופטור־ממם. — נקי הכל לשנה. רות

ספו שנים תוך כי העובדה את להזכיר
 הבולים מן אחדים של ערכם עולה רות

 נמצאים ומקבלי־החינם אחוזים, באלפי
ביותר. ונאה מוחלט באופן מרוויחים
 ברשימה כלולים אלה אישים מאות
 המכונה השירות־ו־,בולאיי, של מייוחדת

 יקבל מי שקובעת והיא רשימת־הכבוד,
 על־ אושר הנוכחית הרשימה הרכב מה•
 (ב־ בשעתו שמינה מייוחדת ועדה ידי

 פרם, שימעון דאז שר־התיקשורת )1973
 מנהל בן־פורת, מרדכי ח״כ היו וחבריה

 והיועץ־המיש־ כהן, משה השירות־הבולאי
 ורט־ מרדכי המדינה שירות לנציבות פטי

היימר.
חיו דבר היה כשלעצמו הוועדה מינוי

ה רשימת הורכבה קודם־לכן שכן בי,
 ועתה לבדו. שר־הדואר על-ידי כבוד
להר ציבורי ציביון להעניק פרס ניסה
 מלאכה עשתה הנ״ל הוועדה אולם כבה.

מאד. מוזרה
שרי־הדו־ כי החליטה היא למשל, כך,

 :שרים -שלושה בולים. יקבלו לשעבר אר
 - ששון ואליהו בורג יוסף יוסף, דב —

 שלושה פעם. בכל אחד בול אחד כל יקבלו
 המכיל שלם, גיליון יקבלו אחרים שרים

 הם המרוויחים השלישה בולים. כחמישים
 ושימעון רימלט אלימלך ישעיהו, ישראל

הווע הוועדה. את שמינה השר הוא פרס,
 המדינה שירות נציב את גם כללה דה
יו הרי הכל, ככלות המתנות. מקבלי בין
בוועדה. חבר היה המישפטי עצו

עולה הרשימה

 זה מישלוח אליו. הבולים מישלוח את
 בערך חדשים בולים 17 ,1975 בשנת בלל,
 גיליון שקיבל מי לירות. 54 ישל נקוב
 2700 •של בשווי ממתת אם*כן נהנה •שלם,

לירות.
 בערך בולים, 6 הוצאו היום, עד השנה,

 הגיליונות מקבלי לירות. 13.30 של נקוב
 מתת חודשים, ארבעה בתוך כה, עד קיבלו

אחד. כל לירות 665 של
לק כדי רק ולא ברשימה, להיכלל טוב

 השירות ;של רגיל מנוי חיים. בולים בל
ש הבולים את לקנות המבקש הבולאי,
 רגליו את לכתת חייב לו, מודיעים עליהם

או הבולים, את שם ולקנות לסניף־דואר

גדותיה על
 ההרכבה מלאכת שהסתיימח ך*
 רשימת־ מנכללי אחד רק כי התברר׳ ^

 מזכיר זה היה בה. להיכלל סירב הכבוד
להפסיק שדרש אבנר, גרשון הממשלה,

 כמישדדי-התיקשורת שירותים
 מקבל מהם אחד שכל לגימלאות שפרשו

בולים. ■שמונה יחד הכוללות צימדות, שתי
 מעטפות־היום־הראשון מקבלי רשימת

 יותר, ארוכה שובל עם בודדים ובולים
 גיליון גם המקבלים אישים גם כוללת והיא
 את כוללת זו רשימה לכך. נוסף שלם
 אליהו ;כורג יוסף ;יוסף דום

 ;רו־טי משה ;כן־צכי רחל ;ששון
 ראש־ המדינה; נשיא גולן; שאול

 המקבל שר־התקשורת ;הממשלה
 שרי־הממש־ ;מעטפות־יום־ראשון 20

 שרי־ממשלה ;חכרי־הכנסת ; לה
 מש־ מנכ״ד ;לשעכר וחברי-כנסת

מעטפות־10 המקבל רד־התיקשורת ' 
 ד־ מנהלי־שירותים יום־ראשון,

 י מנהלי־שי־ ;מישרד־התיקשורת
ש כמישרדי־התיקשורת דותים

 של הכללי המנהל־ לגימלאות! יצאו
 לגימל- שיצא מישרד־התיקשןרת

 מישרדי־ של כלליים מנהלים ,אות
 ;המדינה שירות נצים ;הממשלה

מכקר־המדי־ ;ישראל״ ״פנק נגיד

1111 1 1 לשעבר שר־התיקשורת ■1
את שמינה פרס, שימעון 11411.111

 בכמות חינם בולים יקבל כי שקבעה הוועדה
לפניו. שרי־הדואר משלושה 50 פי הגדולה

 חד־פעמית או קבועה — הזמנה לשלוח
 המרתיעה טירחה זוהי בדואר. כסף עם —

בבולים. השקעה מפני רבים
וחי הביתה, הייישר מקבלים כאשר אך

 רשימת־הכבוד לחלוטין. שונה הדבר נם,
 מכמה במגעה גם האזרחים בין מפלה

 כמו להיות הצורך את חשובים אישים
 לרכוש כדי לסניף־הדואר וללכת כולם,

הבולים• את
 כוללת המלאה הכבוד״ ״רשימת

 ומעט־ צימדות שלמים, גיליונות מקבלי
 צימדה עליהן. הבול עם פות־יום־ראשון

בולים. ארבעה של קבוצה היא
כ המכילים הגיליונות מקפלי
: חם אחד כל פולים חמישים
 רי־ אלימלך ישעיהו; ישראל

המדי נשיא ;פרם שימעון ;מלט
 שר־התיק• ;הממשלה ראש־ נה;

 מישרד־התיקשו־ מנכ״ל ■שורת;
הפו צייר ;לגימלאות שפרש רת
המדינה. וגינזך לים

מנהלי־ שמונה מקבלים הצימדות את

 עיברי דואר בול זהוהאוצו
 250 של נקוב בערך

 אחת זוהי לירות. אלף 45 כיום השווה מיל,
 ולרווח הבולים, ערך לעליית הדוגמאות
מס. מכל פטור הרווח, מחזיקיהס. שגורפים

 המפקח-הכללי הכנסת; מזכיר נה;
 :״יהם״ בנק מנהל ;המישטרה של

 חברי הפולים; מדפיסי שלושת
 ועדת־הסמ־ שליד ועדת־המומחים

 ;העליון כית-המישפט חברי ;לים
 ;הרמטכ״ל ; הראשיים הרכנים

 הסוכנות־היהודית הנהלת הפרי
 העולמית; הציונית וההסתדרות

 יושכ-ראש ;כארץ כתכי־כולאות
 כארץ; אגודת-חכולאים התאחדות
 סוחרי־הבד התאחדות יושכ-ראש

 גינזד הפולים, צייר כארץ; לים
המדינה.

 שורח מעלה הלזו הכבוד רשימת
קרו נהנים מדוע שאלות. של ארוכה

 קרובי ולא בן־צבי, יצחק הנשיא בי
 מדוע שז״ר? זלמן או וייצמן חיים הנשיא
 של המייוחדת זכותם מהי ? יהב בנק מנהל

ש במישרד־התיקשורת מנהלי־שירותים
 חבר־כנסת למה ז למשל לגימלאות, יצאו

 מקבלן לא ונשיא-לשעבר מקבל, לשעבר
 ולא המדינה, שירות נציב מקבל מדוע
? נציב־תלונות־הציבור מקבל

 השירות־ מנהל אל אלה שאלות הפניית
 בתשובה. זכתה לא כהן, משה הבולאי,

 רשימת־הכבוד, בענייני מתערב אינו הוא
רק והוא בה, חבר מי לו איכפת לא

השי־ מנהל כהן, משה
מת אינו רות־הבולאי,

 לנהל מקפיד רשימת־הכבוד, בהרכב ערב
ביותר. ריווחית בצורה השירוודהבולאי את

 לחלוקה־חינם. השר הוראות את ממלא
 ב־ בולים ומכירת להדפסת ■שאחראי כמי
 הכנסותיו ומזה לשנה, לירות מיליון 750
 לירות, מיליון 36 השירות־הבולאי של

 ואת עצמו. השירות בניהול כהן טרוד
ישר היטב. רבים, לדעת עושה, הוא זאת
 בעולם נכבד מקום לעצמה כבשה אל

 מוכר ומדי־שנה הבולים אספנות בתחום
מיל 2ב־ בולים הישראלי השירות־הבולאי

ברח השירות מנויי אלפים 10ל־ דולר יון
 אלף 55 יש עצמה בישראל העולם. בי

 על מקפיד כהן הבולאי. לשירות מנויים
 גלופה כל משמיד הבולים, ערך העלאת

 מן למעלה הדפסתם למנוע כדי בולים של
 מוכן בכלל, בולים, על המוסכמת. הכמות

 לרשימודהכבוד, אשר הרבה. לדבר כהן
מאוש הרשימה כי בקביעה מסתפק הוא
 אליו יורד רק והרכבה השר על־ידי רת

מלמעלה.
 מצד יסודית, בדיקה שדרושה ספק אין

 ומה מותר מה לקבוע כדי טבקר־המדינה,
זה. בנושא אסור

תחבורה
•בזלחך כפי דחום
 פאוטופוסים הנדהם הציפור א?

חיירים מאות עתה יתוספו
 נתחנה־המרכזית שעת־עומס שאינה שעה

ממנה היוצאים האוטובוסים אביב. בתל

 אפס־מקום. עד מלאים הארץ חלקי לכל
ב מקומות ואין בישיבה מקומות ״אין

 לסגור המנסה עצבני, נהג מכריז !״ עמידה
 נוספים נוסעים בפני בכוח, הדלת את

 קופסת־ לתוך ונדחפים נדחסים שנדחקים,
האוטו לפני הטורים האנושית. הסרדינים

 יהיו הם בקרוב לאין־קץ• ארוכים בוסים
יותר. ארוכים
ב בטרמפיאדה שעת־עומם שאינה שעה

ארוך תור המטאורולוגית. התחנה צומת

 ושוטר ארוכה, בשורה ניצב חיילים של
 שייעצרו. העוברות למכוניות מאותת צבאי
 ״פירסמו השוטר. קובל עוצרים,״ לא ״הם

לחיי הסעות־חינם הסדר שיש בעיתונים
 שכבר חושבים והנהגים באוטובוסים, לים

 עוצרים.״ לא זה בגלל זה. עם התחילו
 עדיין זה עכשיו ההתחלה. רק זוהי

 יהיה אפשר בקרוב אבל כל־כך. נורא לא
 יתחיל ואז יחד, התורים שני את לחבר

גובש האחרון בשבוע האמיתי. הבאלאגאן

 שר־ לבין פרם, שימעון שר־הביטחון בין
 יוכלו שלפיו הסדר יעקובי, גד התחבורה,

 בשירותי להשתמש הסדיר השירות חיילי
 הבין־עידו־ בקווים הציבורית, התחבורה

חינם. היממה שעות בכל ניים,
 למילחמת־היחיד מאוחר ניצחון זה היה
 שנים שמונה במשך אבנרי אורי שניהל
 להגשימה עזר זו. מטרה להשגת בכנסת
 לידידו, לעזור פרס שימעון של רצונו
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