
 אבל - סודית תוכנית !
להחליט שלא שוב החליט מוג

 שנאמרו הדברים טון את וגם קיומה את
 להיפטר רוצה שבורג השמועה אך בה.

מתנגדיו את מחדש עוררה מאיבצן,

קראום ניצב
לתל־אביב!

 היא לחובתו שתולים אחרת מיגרעת
 שהוא והעובדה הימנית עולמו השקפת

 על קטנים בגנבים להילחם ייטיב
הלבן. הצאוורון עברייני חשבון
 ימונה — קראום דויד •

תל־אביב. מחוז כמפקד
 איבצן של הגדול יריבו קראום,

 כהונת בתקופת לגלות לצאת נאלץ
 כאב משמש הוא הנוכחי. המפכ׳׳ל

 המישטרה של המישמעתי בית־הדין
 איפ״א־ של הישראלי הסניף ונשיא
 קראום, הבינלאומי. השוטרים אירגון

 יוצא היה לא ותיק, מישטרה איש
 במצב אך למפכ״לות, מהמירוץ בקלות
 חושבים כך לו, אין שהתהווה הנתון
אחרת. ברירה בר, אנשי
 המפקד תורגמן, אברהם •

 יועבר — תל־אביב מחוז של הנוכחי
במטה־הארצי. בכיר לתפקיד
 קראום הכנסת רעיון מיקרה, בכל

 יכול הארצי, למטה ותורגמן לתל-אביב
 ואם יפרוש, איבצן אם רק להתאפשר

לחילופים. יסכים עצמו תורגמן
 ימונה — חדד רחמים •

 של במקומו הצפוני המחוז למפקד
 חדד, מתפקידו. הפורש ערן יצחק
 למטה והועבר המפקד, סגן בעבר שהיה

 מדור ראש של לתפקיד הארצי
 אם גם אהבתו, למחוז יחזור אפסנאות

 אחרים או כאלה שינויים יחולו לא
הארצי. המטרה בצמרת
 המרכז מחוז מפקר עמיר, גבי •

הארצי. במטה בכיר לתפקיד יקודם —

איבצן רב־ניצב
שנה עוד

פמו
במגד

 המפורטת ההצעה הכנת את והחישה
הבכיר. בפיקוד לחלופי־גברי
 מתפרסמת שהיא כפי התוכנית,

 הזה, העולם דפי מעל לראשונה
 לא אם גם בחלקה, להתבצע עשוייה

המפכ״ל. של בשמו שינוי יחול
 — מפכ״ל איבצן, אריה •

 כהונה, שנות' שלוש אחרי יפרוש
 השלמת היא הרישמית כשהסיבה
קאדנציה.

 במטה אג״ם קצין בר, צבי •
 בר, המפכ״ל. לתפקיד ימונה — הארצי

 זוכה מישמר־הגבול מפקד לשעבר
 מקורביו מרקוביץ. אצל רבה בהערכה
 למישטרה מזור יביא שהוא טוענים
 ומקפיד שדה, איש קשוח, הוא החולה.

תת בתקופתו לדעתם, מישמעת. על
 מישנה יגלו והפושעים המישטרה חזק

עבירותיהם. תיכנון בעת זהירות
חם־מזג, שהוא טוענים בר של יריבו

ואימפולסיבי. מהמותן שולף שקול, לא

 הבעיית באיזור בהצלחה מטפל עמיר
 טועני! מקורביו אך ורמלה לוד של

 נמנז שהוא מפני מוכר, לא שהוא
ענפים. יחסי־ציבור סביבו מליצור

 אגן ראש קרתי, יחזקאל •
 מוצי! אינו — הארצי במטה החקירות

 בינתיינ המירוץ. מאפשרות עצמו את
בתפקידו. יישאר
 גימלא — זיגל בנימין •

 במילחמו מרתקים דפים רשם שבעבר
 הלב הצאוורון בפישעי המישטרה

 שישמע כדי רק ולוא בתפקידו, יושאר
 המישטרה של לערוותה עלה־תאנה

רציניות. בחקירות אוזלת־יד המגלה

 בבירור התייחסה לא תוכנית ^
 בכירים קצינים של !למעמדם 1

הדרומי המחוז מפקד כמו אחרים,

ארבלי-אלמוזלינו) שושנה דדם בר(עם ניצב
מקיפה תוכנית

 חיפה, מישטרת מפקד כספי, יהושע
ואחרים. עמית משולם תת־ניצב

 את מרקוביץ נתן שידוע, כמה עד
עליה. ידע ובורג לתוכנית, בירכתו

התקבלה? לא היא מדוע
 בכך נעוצה המרכזית שהסיבה יתכן

 מחיסול שחוץ הבינו שבמישרד־הפנים
 והרב־ הניצבים בין אישיים חשבונות

 כולה שהיא התוכנית, תביא לא ניצב
 לאירגון־מחדש מוסיקאליים, כיסאות

הגוסס. המישטרתי הגוף של
 לא שאיבצן מכך החשש שגם יתכן

 שיחק תפקידו, על בקלות יוותר
 בדחיית המישרד בכירי בשיקולי

הסנסאציוני. הרעיון
 גמלה בורג של בליבו כך, או כך

 אי״החלטה. היה שפירושה ההחלטה
 מישרד־ של הרישמיים הדוברים בעוד

ומכחישים מים פיהם ממלאים הפנים

 של כהונתו הארכת בנושא דן שהשר
 שהוא השר, ממקורבי נודע איבצן,
 ,1984 שנת של החורף לסוף עד העדיף,

בשאלה. לדון שלא
נשאר. איבצן אם־כך,

 גם פתוחה נשארה מכך כתוצאה
שתמ המפכ״לות, על המאבק שאלת

 ואת הארצי המטה את להתסיס שיך
מישרד־הפנים.

מפכ״ל? איבצן יהיה כן אם זמן, כמה
 הם השנה שעוד טוענים יריביו

 כישלונותיו. את במיסמכים יוכיחו
מודאג. אינו שהוא אומרים מקורביו

 יצחק השנון, מישרד־הפנים לדובר
 שופטים בספר מקורית. תשובה אגסי,
 את ששפט איבצן, בשם שופט מוזכר

 הקאדנציה זוהי ״אולי שנים. שש העם
הוותיק. הדובר בחיוך שאל הראוייה?״

■ ציטרין בן־ציון

תורגמן ניצם
בכיר תפקיד .

במדינה
)6 מעמוד (המשך

 או הוא מדבר? מי אלה? בשיחות קורה
בגין?

הנכ הפרופסור היה יכול לא כך על
 בניין־ גם מפורטת. הודעה למסור בד

התמוטט. זה קלפים
 אף כולה בארץ נמצא לא השבוע
 להפריך מוכן שהיה אחד פסיכיאטר

 הפסיכיאטרים של חוות־הדעת את
 בהעולם שפורסמה (הבלתי־מזוהים)

הזה.
עיתונות

עיתונאי אח״ב חייל, קודם
 הפיטאדן של העיתונות חוסש

 השבוע התגלה הצבאי
ביותר םמוגבל

 הצבאי, הביטאון עמד לא מעולם
 העיתונאית. אמינותו במיבחן במחנה,

 התייחס הציבור אם ספק שנה לפני עד
 אמין כלי״תיקשורת כאל אליו

 ושבועונים יומונים כמו ואובייקטיבי,
 שבשנים גלוי, סוד זה היה אחרים.

 חיילי את במחנה שימש האחרונות
 למטרות בחינם, אותו שקיבלו צה״ל,

הקריאה. מלבד נוספות
 ההתעניינות גברה זו מסיבה
 החדש, העורך של כניסתו עם בשבועון
 על־ידי שמונה פלדמן, עודד סגן־אלוף
 פלדמן, איתן. רפאל(״רפול״) הרמטכ״ל

 חיל־האוויר של קצין־חינוך לשעבר
 בפירסום זכה ובידור, הווי ענף וראש
 של השיר מילות את חיבר כאשר קודם
 את חיל־האוויר של ההווי צוות

 להפסיק, אי־אפשר הזאת המנגינה
אחרים. שירים לצד

 בעל פלדמן, ואשליות. ציסצוף
 אחרי בא ימנית, עולם השקפת
 הודח. אשכול, יוסף הקודם, שהעורך

 רפול של כוונה זה במינוי שראו היו
 לשופר הצבאי הביטאון את להפוך

 שהוא שגרסו היו משלו. פרטי תעמולה
למחליפו. קשה ירושה להשאיר רצה

 לטובה. הפתיע פלדמן אחרת, או כך
 בהדרגה. עלה השבועון עמודי מיספר
 ריעות בעלי גם רואיינו בעיתון
 שטרח העורך, של מהשקפתו השונות

 בביטאון. נרחב ביטוי לה לתת
 שהחיילים, טענו, למערכת המקורבים

ובראשו בראש העיתון כוון שאליהם
בו. מדפדפים סוף־סוף החלו נה,

 עובדי פיתחו זו שמסיבה יתכן
 בעיתון עובדים שהם אשליות הביטאון

 פניהם על טפחה המציאות לוחם.
שעבר. בשבוע

 המעשה סיפור ברדיו. ידיעה
 מיקרים צירוף רק כאן היה שלא מרמז

טעויות. של
 עורך שינקמן, אמיר איש־הקבע

 העורך לפני הציג עמודי־החדשות,
 מימצאי את שעבר, השישי ביום שלו,

 שמונתה הצבאית ועדת־החקירה
 בצור. הפיגוע אירועי את לחקור

 מניעה כל היתה לא לכאורה,
 הרמטכ״ל, החזיר כאשר אך בפירסומם,

 לקבל כדי לוועדה הדוח את לוי, משה
פירסומו. את אסר הוא הבהרות,
 הידיעה הועברה בבוקר השני ביום
 ביטחון־ ומחלקת הצנזורה לאישור

פירסומה. את שאישרו שדה,
 הזמן באותו היה לא פלדמן
בחוץ. בסיור אלא במישרדו,

 על ראה הוא השלילי, ביום למחרת,
 העמודים. את שקפי־האופסט גבי

 בעמוד, עיין לא הוא מה משום
 הוא זאת לעומת אך עמוד־החדשות,

 המשך פורסם שם ,8 עמוד את ראה
המפורט. הדוח סיפור

 לדפוס הועברה שהידיעה מכיוון
 את כרגיל עברה לא היא השני, ביום

 ושל ראשי חינוך קצין הביקורת.של
ראש־אכ״א.

 לוי שמע בלילה השלישי ביום
 הפירסום על ידיעה בשידורי־הרדיו

 הוא במחנה. של החדש בגליון הצפוי
מזעם. רתח

 אנשי נכנסו לתמונה בלא. איומי
 את לכן, קודם שאישרו, ביטחון־שדה

 פלדמן, את חקרו הם הידיעה. פירסום
 בשירות הצעירה והכתבת שינקמן

 קצין של בתו הוא יערי. ליטל חובה,
 163 בעמוד (המשך
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