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 חשבוננו על — וממוזג מפואר באוטובוס הנסיעה ^
!  חשבוננו על - באוטובוס מוגשת בוקר ארוחת /
! / תן דיילת ׳ שרו  חשבוננו על — הנסיעה כל במשך ל
\ חשבוננו על — הנסיעה בזמן חינם עיתונים /
! / ת ׳ חשבוננו על — הדרך להנעמת הפתעו
!  חשבוננו על — צהרים ארוחת כולל ביאכטה שייט /

אילת שבור רבב שבוננו על ב ח
ס וביטוח. ק־מ בולל לא מראש, הזמנה לפי

נופש. ומתקני חנויות במסעדות. הנחות פנקס ג י נוסע! לכל חינם
 באילת: המלון בבתי בוקר ארוחת עם לינות 4 או 3 הכוללת נופש חבילת

 אילת, גלי סי, קורל ספורט, נפטון, שלמה, המלך מוריה, לגונה, סונסטה,
|__________________ ודקל. אדומית

מבצע!!! במחיר• עכשיו
שי ראשון בימי היציאה ת 07.30 בשעה וחמי תחנ בתל־אביב. צפון רכבת מ

 מבצע במחירי מאי בחודש הקיץ לחודשי הנופש את הזמן צ׳ופרו ועוד
שמה פרטים :הגליל טיולי :והר

הירקון רח' ב. :42 בן־יהודה רח׳ 220819,230651 225817,221372 :,טל 142 תל־אבי ל׳  20331 ו ט
02־246858 :טלי 3 סירא בן ירושלים.רח׳

__________________________.067-20330,067-20550 067־22660 טלי: 10 הירדן טבריה,רח׳
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עמיחי איתן
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1 בע״מ
 תיקנים(לוקים), להדברת מומחים

ונגדים. ספרים חרקי עץ, תולעי
 2272 ת.ד. ,18 מודיעין הד גן, ־ רמת
 481/75 עסק 21 מס׳ ,רש 790114־5־6 טל•

ה ר י מ ש ל ו ך ע ת ו א י ר ך ב ש ו ב ר ו

00
מ^1ו

במדינה
מנגנון

דולב כמו פקיד
 צריך עופד־מדיגה האם
 בכל השקפותיו את לשגות

ממשלה? שמתחלפת פעם
 למיש־ בית־הדין שטר ״העונשים

 גדעון על עובדי־המדינה של מעת
 בכיר, מישפטן השבוע הסביר ספיח,״

 בית־דין שרשאי ביותר החמורים ״הם
 בית־מישפט כאילו ממש זה להטיל. זה

עונשזמוות." נאשם על גוזר היה פלילי
 המחלקה מנהל לשעבר ספירו,
 פוטר במרכז־ההסברה, זרים לאורחים

 זכאותו שלילת תוך השרות, מן לאלתר
 בשרות־ לעבודה נפסל לגימלה,
 שנים, חמש של לתקופה המדינה

 10 הופחתו שלו ומפיצויי־הפיטורין
אחוזים.

ש שגנבו, עובדי־מדינה על אפילו
 עבירות־ שביצעו או בתפקידם מעלו

 נגזרים תמיד לא עבודתם כדי תוך מין
 פישעו כן, אם היה, מה כאלה. עונשים

?50ה־ בן הירושלמי הגבר של הנורא
למער מיכתבים כתיבת התשובה:

העיתונים. כות
 של מיכתביו נעלבה. המדינה

 ופעלתן, נמרץ איש־שמאל ספירו,
 במדורי־המיכתבים־ פעם לא התפרסמו
 פעם בכל אותם שיגר הוא למערכת.

 זה אם בעיקר אותו, הרגיז שמשהו
לכיבוש. קשור

 הפכו מילחמת־הלבנון, כש־פרצה
תקיפים. ויותר יותר להיות מיכתביו
 הצנחנים. בחטיבת ),(מיל כסמל

 הצטרף במיתלה, במיבצע־קדש שצנח
 האחרונה המילחמה פרוץ עם מייד

 גבול. יש המחאה קבוצת לשורות
 זו מילחמה של האמיתיים ״הגיבורים

 בבתי־הכלא כעת הנמצאים חבריי, הם
 מיכתבים במדור אז כתב הצבאיים,"

).14.9.83(הזה העולם של
 הפשע הם־הם לו ודומים זה מיכתב

 ולדעת הנציבות של לדעתה שביצע,
 בנציבות, שלה. המישמעתי בית־הדין

 ישב במישפט, אחר־כך הסתבר כך
 כל את בשקדנות ואסף מישהו

 לרגע וארב אותם תייק הפירסומים.
 נגד להגיש יהיה ניתן שבו המתאים

מרשים. גליון־אישום ספירו
 היו וההרשעה הדיון גליון־האישום,

 לא כן לפני מעולם תקדימיים. כולם
 סעיף נידון. הוא שעל־פיו החוק הופעל

 (סיוג המדינה שרות לחוק )5( 1
 כספים). ומגבית מיפלגתית פעילות

 שבכתב־האישום, בעובדות הודה ספירו
 בכך והורשע מיכתב, לשום התכחש לא

 על ופוגעת מעליבה ביקורת ש״מתח
הממשלה״. מדיניות

 הדיון במהלך טרח״. ״בית-הדין
 שלושה לפני שהתקיים המישמעתי.

 המדינה בשרות פקידים — שופטים
 והחל הדיינים אחד נגדו התפרץ —

 אחר־כך ער. פוליטי ויכוח עימו מנהל
 תשומת־ את והעיר לתובע, לעזור גיסה
 את לתבוע אפשר לדעתו כי ליבו

 סעיפים על עבירות בעוון ספירו
 טירחה טורח ״בית־הדין בחוק. נוספים
 של מלאכתו את לעשות יתירה

 עורר־ ,פרקליטו כך על הגיב התובע,״
פלדמן. אביגדור הדין

 בפרוטוקול, עיון בעת יותר, מאוחר
מרו בצורה נוהל רישומו כי נתגלה

 מהשיבושים כמה וכי ומשובשת, שלת
מטורף. של באור ספירו את מציגים

 ספירו, הסביר הוא,״ ביותר ״המצחיק
בש נחקק הורשעתי שלפיו ״שהחוק

 שחששה חרות, של בלחצה ',50ה־ נות
 השפעתם את ינצלו בכירים פקידים כי
 לא אז למפא״י. להצביע הבוחרים על

 דיעותיו, בעוון יורשע שמישהו חשבו
 מעמדו של לרעה ניצול בעוון אלא

כעובד־מדינה."
 השתמש לא מעולם ספירו ואכן,
 דיעותיו. השמעת בעת כפקיד בתוארו
 למתוח לי מותר הרי הפרטי ״בזמני

 עבד אני מה, הממשלה. על ביקורת
 צריכים עובדי־המדינה כל האם שלה?
 של הקפריזות אחרי אמן לענות תמיד

באותו במיקרה המושלת הממשלה,

 ממשלה? כשמתחלפת קורה ומה רגע?
 מעין להיות צריכים הפקידים האם

 פעם — הרוח עם ולהתכופף לולבים,
 ארץ־ישראל־השלמה לרעיון להישבע

 קמפ״דייוויד, בהסכמי לתמוך ופעם
 ללבנון הפלישה מן להתלהב פעם

 בעיתוי אבל — בקול לקרוא ופעם
בשלבים?" לנסיגה — והנכון המדוייק

 נוסח הזה, המוזר המילכוד את
 לפתור יצטרך המדינה, שרות נציבות
 ספירו, העליון. בית־המישפט בקרוב

 עירער ברד, יוסף הפרקליט באמצעות
 ועל פסק־הדין על שמגר השופט לפני

המש מפורט, בכתב־עירעור העונשים,
עמודים. 21 פני על תרע

דרכי־אד□
לאלוהים מיכתבים
 המאמיגים בומגים מה

 תוחבים שהם בפתקים
הכותל? י3אב בין

 הנמשים.' לי שיירדו מבקשת ״אני
 יגנוב.״ לא שאני ״תעשה

שתעשה ה', ממר, מבקשת ״אני

*

פפירו לשעבר עובד־־מדינה
למערכת מיכתבים כתיבת הפשע:

 להתרגז תפסיק ושאמא בבית שלום
 ממך!״ בבקשה ולשתות.
 של לעיניו אלה, בקשות שלוש

 ראו אחרות, רבות ועוד בלבד, אלוהים
 הצרפתית בשפה בחוברת אור לאחרונה

בארץ. עתה המופצת דווקא,
 שם את חושפת שאינה החוברת,

 פתקים של צילומים כוללת מחברה,
 המערבי בכותל החרכים מבין שנאספו

אלוהים". של ״תיבת־הדואר בירושלים,
לאלו מיכתבים ששמה בחוברת,

 היכולים רבים מיכתבים מובאים הים,
ומצו מחסורם על למחקר חומר לשמש

המאמינים. של קותיהם
 שאתחתן מלפניו רצון ״יהי למשל:

 מאוד אותי שתאהב בחורה עם במהרה
 מאוד אותה אוהב ואני מאוד מאוד
 מיצוותיך כל את ונקיים מאור מאור

 ובנות בנים הרבה לנו ויהיו באהבה
וצדיקות..." צדיקים

 המכתירה צעירה, של מיכתבה או
 ״אני אישיות": ״בקשות בכותרת אותו

 עם להתחתן רוצה אני בתשובה. חזרתי
 לי, שיעזור שלי כמו טוב לב בעל בחור

 הפנים על שערות חולה, בחורה אני כי
וב בשלום יעבור שהניתוח שייעלמו,

ה׳!״ אותי, תשכח אל הצלחה.
 שהקפיד ילד, של הוא אחר מיכתב

 לקבוע וגם שונות, בקשות 20 להעלות
 אהיה ״שאני .1 עדיפויות: סדר להן

 בריאה״ תהיה ״שמישפחתי .2 עשיר"
סופרמן". ״שאהיה .3

ל המשיח ״שיבוא :20ה־ הבקשה
ארץ."
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