
 הט-ל-ם השמדת ונד הוחדט ה3ש
 התנגד ר■3וו ■3 תשובה: הסוריים?
 את חיסנו שם־אור ■ונתן לפעולה.

כולם, במ־לחמת־הלבנון. אה־ל מופקד■
מכוניות גונבים
רומיאו אלפא

, רומיאדי. ״אלפא מסוג מכוניות בגניבת גידול ניכר באחרונה
 אלפא מכוניות של הלקי־חילוף בשוק חסרים עסקיהם, את איליו האחים הפסיקו מאז

חמיאו.
 במיגרש־ שלו 1987 חסיאז האלפא מכונית את תל־אביבי החגהאיש־עסקיס שבועיים לפני

 אח גררה למיגרש, שהגיעה מכונית־גרר, כי לו התברר שעה, כעבור חזר, כאשר חנייה.
 זאת. ביקש בעל־הרבב כי בטענה ריכבו,
מראש. הזמנה על״פי מגבות המכוניות כי נראה

למדינה חדש גנז
 גנז לתפקיד ירון ראובן הפרופסור את למנות הוחלט דאש־הממשלה במישרד
לגימלאות. הפורש אלסברג, אברהם הד״ר של במקומו המדינה,

 התנגדות אף על בדאהרון, יוסי ראש־הממשלה, מישרר מנכ״ל קיבל בעניץ ההחלטה את
 העובדים. לאחד יינתן התפקיד כי ותביעתם פוליטי, למינוי העובדים

 הממשלתיים המישרדים מיסמכי כל מאוכסנים שבו המדינה, גימד על האחראי הוא הגנז
שונות. ותעודות

 על להורות לו המאפשרת רבה, עוצמה בראשה העומד בכוח יש שכן עדינה, מישרה זוהי
 החיסיון. שנות 30 מעל נוספות, לתקופות חיסיונם או שונות תעודות •פתיחת
 להעדפות זכו לשילסון, מקורבים שהיו ומחברים, חוקרים עיתונאים, כי תלונות היו בעבר

חסויים. במיסמכים לעיין להם ואופשר

עצרה קאריקטורה
 באמצע, במוצאי־שבת הופסקה אחרונות״ עות

 דידי של קאריקטורה לכד גרמה הראשון. שלוח
 רצועת־ הזרוע כשעל באקדח, המחזיקה יד אית

 העורך כפל־חארת׳. הכותרת: גורת־כדורים.
 הוציא ׳'הוא הדתיים. ברגשות פוגעת וריקטורה

פקינג. ממאורעות •ילום

1 יתו4
 ״ידי העיתון הדפסת

 המי יצא שכבר אחרי
 נר שבה מנופי, וצילה

 כה העשוייה תפילין
 הק> כי כנראה החליט
צ במקומה ושם אותה

חוזר לא נספח
 שליחותו בתום ארצה חוזר לא הצבי, נתי בלום־אנג׳לס, הבלסלי הנספח

בקליפורניה. פרטיים בעסקים נשאר אלא הדיפלומטית,
ונשארו. שהותם במקום שהתאקלמו שליחי־מדינה, של נכבדה לחבורה מצטרף הוא בכך

בחיפה נמל־תווופה
 מכל וזולה הקשיים, בל למרות אפשרית, בחיפה נמל־־תעופה ״הקמת

 חיפה לחקר המכון ראש קיפניס, ברוך הפרופסור טוען כך אחרת.״ אלטרנטיבה
ומליל.
 את להרחיב קיפגיס הפרוס־ מציע הקיים, זה על נוסף נמל־חעופה שדרוש שיוחלט במיקרה

בחיפה. הקיים שדה-התעופה
 מסר 400 בגובה החדשה, לתחנת־הבוח המתוכננת שהארובה טוענים בחיפה שונים גורמים

 את שולל קיפניס הפרופ־ אבל הנמל, להקמת בעייה יהוו בתי־הדקוק של ו״הלבניות"
בעייה. כל תיווצר לא ראדאר ובאמצעי במיפוי קטנה בהשקעה בי וטוען הטענה

גדלות השקפות
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הקרובות. בשנתיים ובצפון בחיפה בתעשייה יושקעו דולר מיליון 210
 בעיקר יהיו ההשקעות בן־נתן. דני ובצפון, בחיפה התעשיינים ידר של מדבריו עולה בך

הכימיה. בענף
 השקעות מהיעדר סובלות וסביבותיה שחיפה בן־נתן טוען הגדולה־יחסית השקעה למרות

 איזורי־ של המוזנח מצבם בגלל זאת וטקסטיל. מזון צריכה, מוצרי המספקות בתעשיות
בחיפה. התעשייה

 אלה. בתחומים להשקיע לממשלה קורא הוא
8

 קודמו ,מהתחקיר (*ורה כך במעט,
 בכירים רחפקיז־ים ועברו בדרגה

מווגלחת מילחמה בהחלט בן, ■ותר.
שם־אור יונתן

 לשחזר מנסה הוא אותו,״ <*ץאלתי
/  שנים שבע המדוייק, המישפט את \1/ /

מחר לנו יגיד הוא מה אותו ״שאתי אחרי,
 על שיגן נוסף כפר לכבוש שצריך תיים,
 שלנו ההחלטה סמך על מחר, שנכבוש הכפר
המדוייק!" המישפט היה זה זהו. היום?

ענה? הוא ומה
הומור." יש שלשר־האנרגיה אמר ״הוא
 המפורסם ההה־הה את הוסיף גם הוא ואולי

 לעשות, אוהב כל־כך צפיר שטוביה הזה,
שביקש. ההחלטה את וקיבל

 של בקווי־ההומור הזאת באבחנה אבל
מנ של בממשלתו שר־האנרגיה ברמן, יצחק

 בדיוק שנים שבע לפני שיצאה בגין, חם
 לאריאל היתה לא חיסול־התשתית, למיבצע

 שעזב אחרי שנים שבע היום, טעות. שום שרון
שהת המילחמה, בגלל ההיא הממשלה את

 48 אותן במקום שנים, ארבע כמעט גלגלה
 במיבצע בגין, מנחם חשב שעליהן שעות
 שעליהם ־הקילומטרים40בקו־ שיתוחם צבאי

על בנינוחות יושב הוא האמריקאים, הסכימו

דרורי
למפח״ש קודם

 במיקרה טראגית כטעות השנים, שבע ממרחק
 רק הרע. במיקרה שנכשלה ובהונאה הטוב,

 באשיר, של מותו את מבכים חסידי־שרון
 את לנו ציווה ובמותו החגיגה, את שטירפד

 שהעיפה ושאתילה, צברה של ועדת־החקירה
לתו ושהכניסה ממישרד־הביטחון, שרון את

 קשור שהיה מי שכל ההנחה את דעה
המחיר. את שילם ההיא במילחמה

 מילחמה אותה מאז עברו שנים שבע
 בבקשות־שקט שנמשכה בתרועה, שהתחילה

הד בהאשמות ושנגמרה יורים, כי בטענה
למ מעולם, פורסם לא הגדול שחלקן דיות,

 המסוקרת המילחמה באמת היתה שזאת רות
מוס שבסופן שנים, שבע ביותר. והמתועדת

הח וגם נכשל, ההוא שהמהלך הכל על כם
 פעילות כל של ביותר התימהוניים סידים

 לה, גם הצדקות המוצאים מקומית, כוחנית
 וייתכן מדי, גבוה אולי היה שהמחיר חושבים
ובזול. יותר, מהר הכל את לגמור היה ואפשר
 מתפרק אי־ההצלחה של הקונסנזוס אבל
ותוכיח שלך, ג׳ומייל אמין האשמה: בשאלת

פלד
ד1ף־פיק1כאל התמנה

 ואינו התל־אביבי, הילטזן של בלובי הכורסה
 אותה של האירוניים הצדדים על מדלג

 את הקונסנזוס תופי לקול שהצעירה ממשלה,
 אי־פעם כאן שגויים ביותר הגדול הצבא

 אותו להוציא ושכחה מצפון, הגמדית למדינה
 לא ואולי .679ה־ החייל שם שנפל עד משם

שכחה.

 אלף 400 שהוציאה ילחמת־הלבנון, *ץ
 בגין את ושהכניסה לכיכר, (נניח) )■/איש

היום, מצטיירת צימחי, תיקשורתי למצב

 את שעיכבה הממשלה אח? לו היה שכן
 המשימות את השלים שלא הצבא הצבא?
בזמן?

 רפאל את בפומבי מאשים איננו שרון
בדי לעצמו מספר אולי וזה איתן, (״רפול״)

החוצה. אותן מוציא לא אבל כואבות, חות
 היה שהמהלך ספק בכלל אין בדיעבד,

 תפישות־יסוד על בנוי והיה מתחילתו, שגוי
 של לביצועים נוגע אינו זה כל אבל, מוטעות.

 רק רב. בחשק המילחמה את שהתחיל צה״ל,
 אי־שביעות־ מערכת את הפעילו הכישלונות

 חוזר, בהיזון שהגיבה המדיני, בעורף הרצון
 החזק הנשק שהיא המוטיבציה, את שהפחית

גבוהה, היתה המוטיבציה בהתחלה ביותר.


