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את לתנות רואה בגין

בשר־הביטתון אריק
 והדמוקרטים, הליברלים של ההצהרות כל חרף

 תיק־הביטחון למסירת הנמרצת התנגדותם על
 התיק. את לו למסור רוצה בגין היה שרון, לאריק
 האיש לאריק, כליל עתה משועכד כגיל

 מעריץ והוא בממשלה, שנשאר היחידי החזק
 וכאיש כגנרל כצכר, עיוורת, הערצה אותו
 כליל. לכגץ החסרות תכונות שלוש — חזק
 שכבר והדמוקרטים, הליברלים באיומי מזלזל בגין

 משוכנע הוא בעבר. ספור אין פעמים נכנעו
הפעם. גם ייכנעו כי

 ישתכנע, מודעי יצחק כאשר יתקפלו הליברלים
 תיק־הביטחון. את בעצמו לקבל סיכוי לו שאין
 לא התיק כי ישתכנעו אם בדמוקדטים, הדין הוא

ידין. לייגאל יוצע
 יצטרך בגין כי ייתכן חירות, בתוך לחצים בגלל אולם

 שאיש למרות ארנס, משה לח״כ התיק את למסור
 לתדמית בניגוד ברצינות. אליו מתייחס אינו

יודעי־דבר. בעיני כאפס ארנס נחשב שלו, הציבורית

ו״צמן: רושת

■צ לאומני ד ימס מ וני ?
 וייצמן עזר כהונת של הירושות אהת

 כיותר: חמורה היא במישדד־הכיטחון
 כידי הביטחוני המימסד כל השארת
לאומנית־קיצונית. השקפה כעלי קצינים

 התחשבות בלי אלה קצינים מינה וייצמן
 מתוך הציבוריים, ובכישוריהם הפרטיות בדיעותיהם

 הקו. את לקבוע כדי חזק די עצמו שהוא הנחה
 הקצה מן המצב ישתנה מהתפקיד, הסתלקותו עם
הקצה. אל

 בדיעותיו קרוב איתן, (״דפול״) רפאל הרמטכ״ל,
 הדין הוא זאת. הסתיר לא ומעולם לגוש־אמונים,

 מפקד מט. דני המוחזקים, בשטחים במתאם־הפעולות
 את מתאים .בן־אליעזר, (״פואד״) בנימין הגדה,
 עליו. לממונים תמיד עצמו

 רפול ייכנס אם להשתנות עשוי המצב
 על החדש •טר־הכיטחון עם לעימות

 הוא רפול כתקציב־הכיטחון. הקיצוצים
 כי משוכנע יהיה ואם ועקשן, כן אדם

 עשוי הוא לצה״ל, מזיקים הקיצוצים
להתפטר.

?■ בבונקר טל
 וייצמן התפטרות של האמיתי הקורבן

 טל, (״טליק״) ישראל האלוף להיות עלול
 החדש המטה כראש וייצמן על־ידי שמונה

 אפשרות פתיחת תוך לכוחות־היכשה,
הכא. כרמטכ״ל להתטנותו

 מאוחדת, וכימעט נמרצת בהתנגדות נתקל טליק
 בגלל וגם מלמעלה, הוצנח שהוא החשש בגלל

 על לאחרונה שמר הוא חידוש. לכל ההתנגדות
 ההתנגדות עלולה עכשיו ביותר. נמוך פרופיל

הידועות. היוניות דיעותיו בגלל גם פרי, לשאת אליו

העיתונות

תמיר נגד

 ניצול תוך בדחיפות, הצעת־החוק את להעביר שביקש
 חלקלקה, בלשון תמיר אותם הרגיע האפתעה, גורם
 בוועדת השגותיהם את לשטח שיוכלו •להם ואמר

 ראשונה. בקריאה החוק קבלת אחרי הכנסת,
 מן להתחמק יוכל שאז הוא, תמיר של החשבון

 בידי כולו הוא העניין כי ולטעון למזימה, האחריות
 יחם חברי־הכנסת לרוב כי יודע תמיר הכנסת.

 אשר בחוק מייוחד ענייו להם ושיש לעיתונות, עויין
 ביקורת. מפני עליהם יגן

 קבוצה מתארגנת העיתונאים כקרב
 המאבק, החרפת את לתבוע המתכוננת

 של כללית שכיתה הכרזת כדי עד
 ערכה חוק־לשון־הרע נגד העיתונות.
 של כללית שכיתה בשעתו, העיתונות,

אחד. יום

 מטה יוקם

למשברים
 עומד שמיר, יצחק שר״החוץ, של הוראתו פי על

 יפעל אשר מייוחד, מטה־חירום להקים המישרד
 נציגות. לישראל יש שבהן במדינות משברים בעת

 לקראת מוכן שיהיה מטה להקים היא הכוונה
 המטה מטרת באיראן. שהתחוללה זו כמו הפיכות,

 שבה בארץ השוהים הישראלים את להציל תהיה
 וההשקעות הרכוש את ולהציל ההפיכה נערכת

 מדינה. באותה הישראליים
 קשיים נגרמו לישראל כי טוען שמיר
 שלא משום באיראן, המשכר כעת רכים
 המישרדים כין מכוונת יד היתה

 המטה ממטרות אחת השונים. הממשלתיים
 כעת מישרדי־־הממשלה כין לתאם תהיה
כזה. משכר

מיחחפח־הסברר.

בלונדון
 בראש, יעמוד ארגוב, שלמה בלונדון, ישראל שגריר

 בתקופה שתתחיל ישראלית, מיתקפת־הסברה
 בריטיים לאישים בעיקר תכוון ואשר הקרובה,

בעלי־השפעה.
 כה עד היתה בלונדון ישראל כשגרירות

 נשלח היה •טאליהם איש, 0000 כת רשימה
 זו רשימה כשהועברה הומר־ההסכרה.

 כה מהרשומים רכים כי התכרר למחשב,
 לגימלאות שיצאו או החיים, כין אינם ככר

 רשמיים. כתפקידים עוד נושאים ואינם
 יותר בת ומעודכנת, חדשה רשימה הכין ארגוב

 את תנחה והיא באנגליה, אישי־ציבור אלפים 10מ־
שלו. מיבצע־ההסברה

 להרוויח

בחוייל בסף
 על להוסיף חדשה שיטה גילו ישראלים

 עד כחוץ־לארץ שלהם תקציכ״הנסיעות
לירות. כ־סססד שהם דולר, 150

 סכומי־כסף הנותנת מייוחדת, קרן יש למישרד־החוץ
 לשגרירות הפונה ישראלי לכל דולר 150ל־ 50 שבין

 עזרה. והמבקש העולם, מארצות אחת בכל ישראל
 אותו שיחזיר הצהרה, על מוחתם אמנם הכסף מקבל

 כן. עושים מעטים רק אך לארץ, שובו עם
 את לגבות כלל טורח אינו אף מישרד־החוץ

 אחד מיכתכ-תזכורת שולח המישרד הכסף.
 נגד מישפט הגיש לא מעולם אך לשנה,
הכסף. את החזירו שלא אותם

כסף חוסר !ובמחנה״
 במתכונת לאור יוצא בנזחנה, צה״ל, חיילי שבועון
 כה. עד נהוגה שהיתה מזו יותר קטנה חדשה,

 10כ־ ל״כמחנה״ חוסך החדש הפורמט
 הכרוכה העצומה, הכספית מההוצאה אחוז

השבועון. כהוצאת

 ה 3■ אברהם

יפרוש
 לפרוש עומד יפה אברהם (מיל.) האלוף

 רשות־שמורותי־הטכע. כיושב־דאש מתפקידו
 אישיות מסיכות פרישתו את ינמק יפה

לגימלאות. וייצא ובריאותיות,

 המישפט ■בוטל
רשיונות על

 מקבל שלפיו הנוהג את לבטל עומדת מישטרת־ישראל
 רשיון רשיון־נהיגה, ברשותו כשאין הנתפס נהג,
 בצירוף לדין, הזמנה טופס תעודת־ביטוח, או רכב

 את ימים חמישה תוך להציג לו המאפשר טופס
 את ולבטל בתחנת־מישטרה החסרה התעודה
לדין. ההזמנה  את שהציגו רכים, נהגים בי התכרר

 ניטפטו כתחנת״המישטרה, רשיונותיהם
 כפניהם, שלא נערך המישפט זאת. ככל

 להם נאמר ־טכתחנת־המישטרה משום
 טרחו לא תחנות-המישטרה כוטל. שהדו״ח

 לכתי־המישפט. הרשיונות הצגת על לדווח
 רשיונותיו את הנהג יציג לא אם החדש: הנוהג

לביתו. לדין הזמנה לו תישלח הקצוב, הזמן תוך

■ המישטרה גילוי
 המישטרה. של גילויי־הפשע התמעטו ,1979 בשנת

 נתפסו לבתים מתיקי־ההתפרצות אחוז 10.2ב־ רק
 58 מתוך .1978 בשנת אחוזים 10.4 לעומת הפורצים,

 אחוזים, 65.5 רק פוענחו 1979 בשנת מיקדי״רצח
 אחוזים 47.7 רק הקודמת. בשנה 67.8 לעומת

 נתפסו, שעברה השנה של מיקרי־השוד 390 ממבצעי
 הקודמת. בשנה אחוזים 60 לעומת
 המישטרה מגיעה רכב מתוך גניבות לגבי

 ממיקרי אחוזים 3.8 רק עולמי: לשיא
 על־ידי פוענחו רכב מתוך הגניכות

המישטהה.

 גנוב רכב בעל
גרירה ישלם

 התגלו שמכוניותיהם גנוב, רכב כעלי
 קנס. כקרוס לשלם ייאלצו המישטרה, על־ידי

 מכוניותיהם את תגרור ישראל סישטרת
 ייאלצו הרכב וכעלי שלה, הקרוב למוסך
 הגרירה. דמי את לשלם

 את בעצמה לשלם נוהגת המישטרה היתר. כה עד
שלה. למוסכים הגנוב הרכב גרירת

 שיחות־טלפוו
טיליו! 19־3

 מישלחת■ ממישרדי שנערכו שיחות־הטלפון
 כניו־יורק מישרד-הכיטחון •טל הקניות

 הישראלי למשלם־המיסים עלו שעברה כשנה
לירות. מיליון ±0מ־ יותר

 בטלפון השימוש עתה מוגבל זה חשבון בעיקבות
 רק נעשות ושיחות־חוץ מישלחת־הקניות, במישרדי

במישלחת. בכיר פקיד של מוקדם אישור פי על

סורח? הטטכ״ד סדנת
 בתל־אביב, ביותר החמורים ממיפגעי־התחבורה אחד

 מרחובות באחד השוכנת המטכ״ל, של סדנת־הרכב
 מחוץ אל הנראה ככל אחר, למקום תועבר הקריה,

תל־אביב. לגבולות
 כלתי• מיכנים כמקום ניכנו השנים כמשך

 רכות, מכוניות רשיון. ללא חוקיים,
 חונות כהן, הטיפול לתור הממתינות

 כמקומות לסדנה, הסמוכים כרחוכות
לחניה. האסורים

גנבי מספר גדל
צבאי רכוש

 הצכאיים, ככתי־הבלא שנערך מידגם פי על
 בכלא היושבים האסירים שמיספר מתכרר

 ״ל מצה וציוד נשק גניכות כגלל
ניכרת. כמידה עלה

 בעוון בכלא יושבים האסירים מקרב אחוזים 59
 והציוד, הנשק גנבי תופסים השני המקום את עריקה.

 אחוז 9 האסירים. מכלל אחוז 15 מהווים והם
 תנועה, עבירות בגלל בכלא יושבים מהאסירים

 ושימוש סחר בגלל אחוז 7 אלימות, בגלל אחוז 8
 ממתינים כשהם במעצר יושבים אחוז 2ו־ בסמים

רצח. בעוון למישפטים

 ציבור התעורר ממיט האחרון כרגע רק
 כחוק הכרוכה הסכנה נובח העיתונאים

 חופש־העיתונות, את לחסל העלול
הפרטיות״. על ״הגנה של כאיצטלה

תמיר, שמואל אל העיתונות נציגי פנו כאשר


