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לכבוד
ק מר ח צ רבין י

שלת ש־ממ ת ישראל, רא הדתו ם שר־ שר־הפני  ו
ם שלי ירו

הממשלה, ואש אדוני
ם תנועת בשם ל ו ע , ה ח ז  החלטתך על אותך מברך הריני ה
 שהעזו, אחרי הממשלה, מן המפד״ל שרי את לסלק האמיצה
 אמון מלהביע להמנע זו, למפלגה האופיינית התהומית בחוצפה

אלה. שותפים עצמם שהם לממשלה
 שיטת של המשך אלא אינה זו מופקרת התנהגות אולם

 בכנסת הדתיות הסיעות מפעילות שאותה וההתעללות הסחיטה
שלם. דור מזה ואזרחיה, ישראל מדינת נגד

הממשלה, מן אלה ישרים בגירוש להסתפק אין זו, מסיבה
 את לפרק היא חובה שותפות״. ל״המשך משאלה הבעת תוך

 לכפייה להשתעבד המדינה של הגדול הרוב נאלץ שבעטיה השיטה,
הקוב בעניינים קנאיים חוגים של תכתיבים ולקבל גוברת דתית

לדורות. גורלנו את עים
 או מוסרית חוקית, מצפונית, סיבה כל עתה רואה איני
 עם מתה שזו מאחר קואליציונית בהתחייבות לעמוד פוליטית,

 שקבלת אחרי שנוצר, המצב המפד״ל. שרי מצד האמון הפרת
 החודשים את לנצל אותך, ומחייב מאפשר הדתות, משרד את לידך

 את שסלקת לאחר הסחיטה, תוצאות את לסלק כדי הקרובים
גורמיה.

 בצעדים הקרובים בשבועות לנקוט לך מציע הריני לפיכך,
:הבאים

ק (א) סל ת ל ת א חזו א ק ה  ומבזי־צה״ל מפירי־החו
ם. בקדי

ת״ ה זו ״האחזו ת פרי רק אינ או ת קנ מני או  ל
 הכפייה של נוסף בטוי בעיקר אלא שלוחת־רסן,

מי לכל הפולשת הדתית חיינו. תחו
תך בתוקף — מיד לפטר (ב) מכו ת — הפנים כשר ס  א

מך אבי קניג, ישראל מר ס מ  הזכור הגזעני ה
לשימצה.

ק (ג) סל ת ל  צה״ל, של ההווי מן הדתית הכפייה א
ם אוכל מניעת כגון ם ח בשבתות. מחיילי

קון הפנים, כשר ליזום, (ד) ק תי  לבטל כדי השבות, בחו
ת ת הדתית ההגדרה א דוכסי תו אור  הקובעת ה

ק ובכך יהודי״, ״מיהו סל  לעלייה חמור מכשול ל
במדינה. ולשויון

ת מערך חו ת הכו ס ת בכנ  זה שינוי מאפשר הנוכחי
ק, חו ת של רוב יש עתה וגם מאחר ב ת 66 לפחו לו  קו

דתית. לכפייה התנגדותן על המצהירות לסיעות
ת, כשר לקבוע, (ה) ה הדתו חיי  זה, במשרד חדשה הנ

 הדת זרמי בין גמור שויון מיד לכונן במגמה
הודית  וה־ הקונסרבטיבי האורתודוכסי, — הי

שטחים, בכל רפורמי נישואין. עריכת כולל ה
ק, (ו) ק חו ת עוד ל ס ת, בכנ ק הנוכחי נישו שיאפשר חו

ם. וגרושין אין ק גם אזרחיי חו  רוב עתה יש כזה ל
ברור.

ק (ז) סל ת ל ת לפחו ם א מני מ ס  של ביותר הבולטים ה
שטחים. בכל הדתית הכפייה ה

 דף שיפתחו תקדימים, לקבוע הזדמנות שזוהי סבור אני
הבחירות. אחרי גם מעמד ושיחזיקו המדינה בחיי חדש

בברכה,

במדינה
שטרה מי

יטאטא איך

ש? המטאטא החד

 החדש המפכ״ד יתגלה האם
 או — 7כמסררךברז

רכה? כמגיפת־גוצות
 גדל־ גבר נכנם שעבר השבוע בסוף
ב ביותר החשובה הלישכה לתוך ממדים

בירוש המישטרה של המטה־הארצי בניין
 החיצונית בהופעתו החמישית. בקומתו לים,

 תבורי, חיים רב־ניצב נראה הכסוף, ובשערו
ו טוב־לב כדוד החדש, המישטרה מפכ״ל

 את לשנות שלו ניסיון בכל ולחבל החדש
הקיים. המצב

 אב ),56( תבורי מזהירה. קאריירה
ל ידוע לנכדים, וסב ובן, בנות לשתי

 שוטר וישר, חביב כגבר ולפיקודיו מקורביו
 עצמו את הוכיח היום שעד ואדם מעולה
 שעלה רוסיה יליד הוא ושאפתן. כהגון
ה שירותו את והחל ילד, בהיותו ארצה

 ב־ השנייה, מילחמת־העולם בימי ביטחוני
 את למנוע במטרה שהוקמה יחידת־הפרשים

הגרמני. החמישי הגייס פעולות
 היהודי ברובע לחם במילחמת־השיחרור

 קשה נפצע ושם בירושלים, בעיר־העתיקה
 התגייס למישטרה בתי־ורשה. על בקרב
 במשך סמל. בדרגת המדינה, קום עם מייד

 בחקירות־ בסיור, עבד בה שירותו שנות 28
 ענף־ כראש נתמנה 1953 ובשנת תנועה

1970ו־ 1954 השנים בין בירושלים. התנועה

תכורי לרב־ניצב פיקוד מעביר רוזוליו רב־ניצב
— בכפפות־משי האס

תבורי חיים מפכ״ל
? באצבעות־פלדה או —

 את לנהל מטרתו: היא שאחת סובלני,
להת לא מי־מנוחות, על החדשה ממלכתו

 נאה בסיום ולחתום סובלנות, לנהוג רגז,
שלו. המבריקה המישטרתית הקאריירה את

 ההגה את לידיו קיבל תבורי רב־ניצב
ה התקופות באחת ישראל מישטרת של

 ש־ תקופה היום, עד שלה ביותר קשות
 ומחוצה בתוכה עזות סערות אותה מציינות

ל אמורה היא שבו הפשע בעולם לה,
 העוזב, המפכ״ל של מורשתו את הילחם.

 לפנות שנאלץ — 53ה־ בן רוזוליו שאול
 עם חיכוכים בעיקבות הרמה כהונתו את

 בה הבכירה הקצונה ועם שר־המישטרה
נא המישטרה פצצת־זמן. לכנות ניתן —

 חומר ירודים. תנאי־שכר עקב מבפנים כלת
 פגום מוראל המשובחים, מן שאינו אנושי

ה הגוף של לטיהורו לפעול ואי־נכונות
 קלי- משוא־פנים. ללא מבפנים, הזה חשוב

מתכ במטה־הארצי הגבוהים הקצינים קות
למפקד רגל לשים כיצד עתה כבר ננות

 הנגב, ומרחב הנגב נפת כמפקד שימש
ה סגךמפקד היה שלאחר־מכן ובשנתיים

המישטרה. של הדרומי מחוז
ירו מרחב מפקד לתפקיד התנדב הוא
ש ביותר הקשות התקופות באחת שלים
 סדר. בו להכניס והצליח האיזור, על עברו

ה המחוז מפקד היה שנתיים במשך
ל מונה 1975 מאי שבחודש עד דרומי,
 המישטרה. של אגף־המיבצעים ראש תפקיד

 חריף מאבק קדם המפכ״ל לתפקיד למינויו
 עזבו ולאחריו הבכירה, הקצונה בתוככי

 מפקדי שלושה מתוך שניים המישטרה את
 גם פרש אלה בעיקבות שלה. המחוזות

 שראה רוזוליו של סגנו דקל, אלי ניצב
ב המפכ״ל של הטיבעי כיורשו עצמו

 במטה־הארצי אחרים קצינים גם תפקידו.
 את קיבלו משלא אכזבתם את הסתירו לא

חלמו. שעליהם או להם שהובטחו המינויים
 עומדות תבורי לפני האפשרויות.
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