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ב־ 29.7.78במלון ״גני שולמית״ באשקלון
ב־ 4.8.78במלון ״חוף התמרים״ בעכו
ב־ 5.8.78באולם ״החוף השקט״ בטבריה
ב* 11.8.78במלון ״מלכת שבא״ באילת
באוטובוסים הממוזגים של

כי ״ א ג ד ת י ו ר ״ הוא מוביל התיירים
והמטיילים הגדול בישראל .ל״אגד תיור״
אוטובוסים ח ד י ש י ם ו מ ש ו כ ל ל י ם ,
עם סידורי נוחות מיוחדים.
כמה פעמים
נסית להסטר מהם-
ולא הצלחת??

אנחנו נחסל את הדוקים!
נסי פעם אחת את הדיר המודרנית והבטוחה
להשמדת הדוקים
לאחר חיטוי שלנו )שאורך כ־ !/2שעה( את מקבלת
תעודת אחריות לשנה .לא יהיו דוקים בביתך!
ר״ג ,מודיעין  ,18טל6 .־5־ * 790114אילת  :טל059-3012 .
היתר משרד הבריאות  ,21 :רשיון עסל.481/75 ,
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במרכז הרות ,בהנהלת התנועה וגם בהנ
הלה המצומצמת שלה .משני התפקידים ה
פעילים האחרונים יהיה עליו לפרוש ■עתה,
כאשר יכנס לתפקידו כיועץ ראש־הממשלה
למלחמה בטרור .כנראה שלא יצטער על
כך .שכן הוא מעולם לא ראה את יעודו
ועתידו בתחום הפוליטי וגם לא בתחום
הכלכלי.
מיד אחרי שהוקמה ממשלת הליכוד
הציע.רפי את עצמו לתפקיד היועץ בתמי
כתו של אריק שרון .היה זה אחרי שאריק
שרון ביקש קודם לכן להפקיד בידיו תפ
קיד של שר ללא תיק במשרד ראש־הממשלה,
שירכז בידיו את הפיקוח על כל השירו
תים החשאיים במדינה .אם היה קם משדד
כזה ,היה רפי איתן ממלא בו ודאי תפקיד
בכיר .אבל בגלל התנגדותו של עזר וייצמן
לא יצאה תוכניתו של שרון אל הפועל.
בלית ברירה ביקש רפי להסתפק בתפקיד
היועץ ל בגין.
אלא שהתפקיד נראה כנראה חשוב
מדי כדי להפקידו בידי נאמנו של
אריק .היו שחששו ממינוי זה והתנגדו
לו .בגין בחר לבסוף בעמיחי פגלין ,שלא
הצליח ,בחודשי כהונתו הספורים בתפקיד,
לזכות בשיתוף־פעולה מצד כל הגורמים
שתפקידו העיקרי היה לתאמם .פגלין
איים בהתפטרות פעמיים בשבוע ואז צצה
ועלתה שוב אפשרות החלפתו ברפי איתן,
אם יתפטר .כאשר נפטר פגלין אחרי ש 
נפצע בתאונת־דדכים ,שוב הועלתה מועמ
דותו של רפי לתפקיד .אולם נראה שבגלל
היריבות ששררה באותם ימים בין עזר
וייצמן לאריק ,נמנע בגין ממינויו של רפי.
למדות שאין עוררין על תכונותיו וכש
רונותיו של רפי איתן בתחום המודיעין
קיימת מחלוקת לגבי סיכויי הצלחתו ב
תפקיד העדין והרגיש .יש הסבורים כי
אישיותו ,חריפותו וגישתו הבלתי-קונבג-
ציונאלית מכשירים אותו לא רק לצד של
הייעוץ־המקצועי בתפקיד אלא גם להיבטים
הארגוניים והמבצעיים שלו .אלה מאמינים
כי מינויו של רפי יתרום תנופה בלתי
רגילה לתחום המילחמה בטרור .יש ה
מקווים שהוא לא יגביל את׳ עצמו רק
לתחומי התיאום והאבטחה ,יהפוך את תפ
קיד היועץ למוקד של יוזמה שתניע את
כל הזרועות העוסקות בלוחמה בטרור.
אחרים ,הבקיאים בנושא ,הם ספקניים
יותר לגבי סיכויי ההצלחה.
תפקיד היועץ למילחמה בטרור מחייב
כושר תימרון בין השירותים השונים ,כמו
אמ״ן ,המוסד ,השב״ב ,המישטרה ומשמר-
הגבול ,שכל אחד מהם לוחם על עצמאותו.
אף אחד מראשי ארגונים אלה אינו מתלהב
מהרעיון שמישהו מבחוץ יפרוץ לתחומו,
יבדוק ויבקר את הנעשה בממלכתו.
כיום חייבים ראשי המוסד ,למשל ,ב
דיווח ישיר לראש־הממשלה בלבד .לראש-
הממשלה אין מושג וכושר התמצאות ב
תחומים אלה ואין לו גם את הכלים לבדוק
את המתרחש בהם .היועץ חייב להיות
למעשה קצין־המטה שלו לבדיקת המידע
והתוכניות הנמסרים לו ולביקורת עליהם.
מטבע הדברים הוא שעצם התפקיד יוצר
חיכוך בין היועץ לבין ראשי זרועות קהי
ליית המודיעין .היכולת להתגבר על כך
תלויה בסמכותו ואישיותושל היועץ.
העובדה שרפי איתן צמח במיסגרת
שב״כ והמוסד — טוענים הספקנים —
ושעסק כל חייו במיבצעי־מזדיעין באותם
נושאים אינה מעניקה לו את הידע
וההבנה הדרושים בנושאים צבאיים ומיש־
טרתיים ,הכלולים במיסגרת התפקיד .עד
כמה שלא יתעלה בתפקידו יקשה עליו
להוות אוטוריטה לגבי גופים כמו צה״ל,
המישטרה או משמר־הגבול .הוא בעל רע
יונות מבריקים ,אך אינו אמון על עבודת-
מטה ,שמחייב התפקיד.
מצד שני ,ממשיכים בעלי דיעה זו ,דוו
קא העובדה שיצא משורות המוסד עלולה
לקומם את ראשי המוסד נגדו .אלה שחסמו
בפניו את הדרך חזרה יצטרכו עתה לקבל
אותו כממונה למעשה עליהם ׳וספק אם
ישלימו עם כך .אנשי אמ״ן ,המחזיקים בקו
של מערכת־הביטחון הנמצאת בשליטתו
של וייצימן ,עלולים אף הם לא להשלים
עם מינויו.
אלה גם אלה מסכימים שתפקידו של רפי
איתן לא יהיה פשוט וקל .הוא נכנס לשדה־
מוקשים שיהיו בו הרבה התפוצצויות .הוא
יכול להפגע .אך הוא יכול גם לפרק את
המוקשים ,לחולל מהפכה בכל קהיליית ה
מודיעין הישראלית ,הזקוקה לדעת רבים
לניעור רציני.

אדי תבור ■

בשסע שובו יצא
תקליטו ״מדינת ישראל

חודשים
ףל ה כעצם קש לי לומר? היה לי
 / /״ • ' כמעט הסל ,ורציתי להתנסות במה
שצריך להיות לפעמים ...היה לי כמעט הכל
דרצי!תי גם את קראוז ציגוק ,ובשביל להיות
בצקנדק צריך להיות רע ביותר ,בין הג
רועים .למשל ,מה יכול להיות יותר גרוע
■מאשר !במאורה של נחשים י או עקרבים ?
או סרטנים? ׳אף פעם לא האמנתי באלו
הים !אבל אף פעם גם לא התנסיתי בהת 
בודדות! ,ושם ואתה באמת יכול .אני מאמין
גדול !של אמא יטבע ,וגם בעצי ...אני
;אוהב ולתאר את שמואל גם עם כמה ברגים
;חסרים .חוץ מזה תמיד ׳אהבתי את הקיץ
יותר מאשר ׳את החורף ,וכל פעם שהמפה
בבית הרתה מקושטת ובשוני נרות ידעתי
׳שהיום יום שישי )חם ...חם ...חם (,..עד
■שיום !אחד אתה מתעורר בבוקר וחושב
על מישהו או מישהו או מישהם ,ואתה
אומר לעצמך :חבל שאנחנו לא בראש
ואז אתה אומר שלום גם לאבשלום ושוב
היה נעים יזם אחד ,אולי יהיה.״
זה מה שכתב שמוליק קראום ,בכתב
ומסודר וברור להפליא ,על גב תקליטו
החדש שיצא בימים אלה לשוק ושלו קרא,
׳באופן סימבולי  :״מדינת ישראל נגד קראה
׳שמואל.״
׳שמו של התקליט לא עלה במוחו של
שימוליק במיקרה .הוא גם לא בא לגלות
במלחין הכישרוני סימני פאדאנויה מדאי
גים .שסו של התקליט נגזר מעשרות התלו
נות ,התביעות ופקודות־המאסר שנרשמו
בנוסח זה נגד שמוליק קראום .עשרות
ניירות שהוא אוסף ׳אחד לאחד ,וישנוסח
הפתיחה בכולם זהה  :״מדינת ישראל נגד
קראה ׳שמואל.״
אולם ,דומה כי מסכת התלאות של האיש,
שאישיותו כה שנוייה־במחלוקת ,עדיין לא
תמה.

חצי שנה
מאסר בפועל
** ¥מדליק קראום נידון על־ידי בית-
 • 7המחוזי בתל-אביב ,בשבוע שעבר,
לשישה חודשי מאסר בפועל ,האת אחרי.
שפרקליטות המדינה עיירערה על העונש
שהטיל עליו השופט ד״ר מנחם בו׳כוויץ,
שלפניו נשפט לנפי חודשים אחדים.
ד״ד סו׳כוויץ ,הידוע ׳כמחמיר ובמיוחד
!ובשופט שיעבריייני־סמים יוצאים מלפניו
בשן־׳ועין ,נהג לפנים משורת הדין ב־
שמיוליק קראום ,אולי מפני !שהבין כי הואי
אדם יוצא-דופן ,שונה ימן ה׳עב׳ריי׳נים המיוב-
!אים לפניו מדי יום ביומו .בהתחשב בנסי־.
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