
השב״ב? מאזין למי ■
 השב״ס. מאזין בישראל אנשים לכמה לגלות מסרב מישרד־המישסטים

 מבית־המישסנד צו להוצאת בקשה ״העיר׳׳ עיתון הגיש זאת לעשות לאלצו כדי
הגבוה־לצדק.

 קטן, הוא המואזניס של מיספרם אם לדעת לציבור רבה חשיבות יש כי טוענים העיר נציגי
לעשרות־אלפים. או לאלפים מגיע או
 אושרה שהבקשה בתנאי לטלפונים, להאזין שרות־הביטחון רשאי האזעודסתר, חוק פי על

 בנוסף שר־המישפטים. ו/או שר־הביטחון השב״ב, על הממונה שהוא ראש־הממשלה, בידי
 לטלפונים להאזין למרותו, הכפוף לביטחודשדה, להורות הסמכות לרמטכ״ל יש כך על

הצבאיים.

בכי אותו מעמידי□ טנק, לוקחי□
 אח לחסל שרווגה האיש מ׳

 אומרים הגורלי□ האינתיפאדה?
 הוא אבל גדול חכם לא שהוא

העבודה את לעשות מסוגל

א \ ד \ ד \ ח
מקלמגוביץ גובו

 לבית־המעצר קלמנוביץ שבתאי שהועבר אחרי
 חפצים משם וגנבו לתאו אסירים פרצו ניר, מכלא
 מכשיר־ ואת שלו ה״ווק־מן״ את לקחו הם רבים.

 השחיתו לגנוב הצליחו שלא החפצים את הווידיאו.
האסירים.

בריגול. הרשעתו בגלל בכלא שנוא קלמנוביץ

פרץ על □,מרוגז הארגנטיני□
 פרץ יצחק השר מדיבדי בארגנטינה ומורת־־רוה תמיהה

 הנשיא מימשל את המאפיינת האנטי־שמיות על
 י נבנם לא שעדיין מנם, קרלום החדש, הארגנטיני

לתפקידו.
 באוזני הדברים על תמיהתו את הביע בממשלה בכיר גורם

 רחבים בחוגים גלים היכו פרץ דיברי הישראלי. השגריר
בארגנטינה. ובתיקשורת

 וזאת אנטי־שמי, הופך בארגנטינה השילטון פרץ דיברי לפי
 מישרדי־הסוכגות דלתות על מידפקים יהודים שאלפי הסיבה

סורי. וממוצא פרוניסטי הוא החדש הנשיא בארגנטינה•
שם. המישטר באופי הצפוי הקיצוני השינוי בגלל בעיקר לעלות, הרוצים איש ב־סססג מדובר

דניאל? או שלונסק׳ המפקד: ■
 שמבין היא הרמטכ״ל מקורבי של ההערכה

 גלי־צה״ל מפקד לתפקיד המועמדים כל
 איש בין לבחור הרמטכ״ל יצטרך שנזכרו

 במשך ששימש דניאל, רוני ישראל, קזל
 לבין צבאי וכפרשן ככתב ארוכות שנים
 של הצבאי הכתב שלונסקי, משה

הטלוויזיה.
 אצל בלוביאינג התחילו כבר המועמדים

ושר־הביטחון. הרמטכ״ל ממקורבי כמה שלונסהי

גבוה להילוך ״המתנגדים״ ■
 המרכז, ישיבת לקראת פעילות מגבירים בליכוד שמיר יצחק תוכנית מתנגדי

ביולי. 4ב־ שתתקיים
 חברי־ לכל שתישלח חוברת״הסברה, הכנת ארץ־ישראד אנשי.חזית סיימו אלה בימים

 הקיימת. במתכונתה לתוכנית להתנגד יש מדוע ושתנמק המרכז,
חם הוקם השבוע פז ם.  והח״כים השרים של והכנסים הפעילויות לתיאום הארבעה* ג
 שרון; אריאל עוזר שני, אורי השרים: שלושת עוזרי את כולל הפורום התוכנית. מתנגדי

 ארץ־ישראל, חזית ומזכ״ל מודעי; יצחק עוזר שלום, סילבן לוי; דויד עוזר מישעני, משה
קהת. סיני

 המכביה, בכפר ביוני 21ב־ יתקיים התוכנית מתנגדי של המרכזי בנסת־הפתיחה
 ישראל״. ארץ מ״חזית ח״כים 12*10וב* השרים שלושת בהשתתפות

ביוני. 28וב־ 26 ,25ב־ יתקיימו ובירושלים בצפון בדרום איזוריים כנסים

מי□ תייבא ישראל ■
 במישרד־ אחרות ורשויות הבריאות החקלאות, מישרדי צמרת של המאבק

חדש. לשיא השבוע הגיע לאיכות־הפביבה
 לזרוע מרינוב, אורי המישרד־לאיכות־הסבינה, מנכ׳׳ל יפסיק לא שאם הודיע שר־הבריאות

 המישרד לפני ימליץ ישראל, של למקורות־המים הסכנות על וחלקי־ ״מסולף ומידע פחד
 מקורות־ של בעייה •ש כי נטען שבהן ולנקודות־יישוב, לערים לאספקה מחו־ל מים לייבא

מזוהמים. מים

מדורת מתוך ולהרים לרצות די ^
שעמ הלוהט תפוח־האדמה את הצמיגים ה
 האינתיפאדה, ללהבת חזרה זרק מיצנע רם

 או מאוד, אמיץ או מאוד, צעיר להיות צריך
מאוד. טיפש

 של העליזים מהימים שחוץ פיקוד־המרכז,
בהליקו והעיתונאים גנרי עם ציד־השועלים

 לליגה־בית, הזמן כל במילא נחשב פטרים,
 משהו זה בו. שרצו תפקיד מעולם היה לא

 משהו. שיתפנה עד משהו. במקום שקיבלו.
שיהיה.

אח משם לברוח הצליח למשל, ברק, אהוד
 האינתיפאדה. לפני דקה משנתיים, פחות רי

 שהתחילה לפני התפקיד את שקיבל מיצנע,
 ביותר המוצלחת הפלסטינית, ההתקוממות

 בתפוח שיחק ,1921 מאז ההתקוממויות בכל
הסת כאשר אבל האחרונות, בשנתיים הלוהט

 משתי אחת לתוך יפול הו* שתמיד לו בר
 הידועה המצפוניות אל מחדש התחבר הידיים,

העבו את השאיר לפניו גבע אלי וכמו ההיא,
 למישהו הבלתי־אפשרית, המלוכלכת, דה

 לקבל שיסכים האידיוט יימצא רק אם אחר,
הצעיר. או האמיץ. או אותה.

לג שרשם אלוף, רובין, דורון ישגו. הצעיר
 ועם בנעימה, האומלל המיבצע את נותו

 300 שהיה מהכוח שנותקו החיילים ארבעת
 במשך בשטח על־ידו ושהושארו מהם, מטרים
 הוא אותם. הציל שחיל״האוויר עד יממה,
 הזה הכישלון צה״ל, של וכדרכו בזה, רוצה
זה. את לקבל טובים סיכויים לו נותן

לק משתוקק שממש מי אבל רוצה, רובין
 בר־כוכבא, משה ״בריל״, הוא התפקיד את בל

 פי־ אלוף כבר שהיה בצה״ל, ותיק־האלופים
 עם נפגש הוא ודווקא המכובד, קוד־הדרום

האי כמחסל עצמו את והציע שר־הביטחון
 לשר, אמר הוא ובנחישות, בכבוד נתיפאדה.

 אם אבל להפגיז, יוכלו הם ובנחישות. בכבוד
 הכפר. של בכיכר יוצב טנק התפרעות, תהיה

יתבזה. לא שהצבא
 בדור כמעט מבוגר ,60 גיל בסביבות הוא

הקמ יום מאז בצה״ל האלופים, משאר שלם
 נוספות. שנות־שרות לשלוש חוזה בעל תו,
 שבו המטכ״לי, מהמישרד לצאת רוצה הוא
 קודמות ממילחמות לקחים עכשיו מפיק הוא

לח רוצה בקיצור, תרגילי־מיפקדות. ומנהל
שה הסחורה את למדינאים לספק לשטח, זור

ממשלה. לכל לספק אמור צבא
 בפיקוד רוצה הוא אם היא השאלה עכשיו

 על כי טיפש, גם שהוא מפני האינתיפאדה
 שאלה זו חילוקי־דיעות. בכלל אין אומץ־ליבו

בנשאל. תלויה והתשובה דיון. השווה

 הוא שבריל היא המקובלת הנחה ך*
 באצ״ל, היה הוא הליכוד. של אלוף 1 1

 בכנס־ותיקי־ שרון אריאל עם התחבק ואפילו
 באביחיל. וחצי שנה לפני שנעיר האצ״ל,

הצב והנחרצות לדתיים, סנטימנט לו יש

המוע למועמד אותו הופכת לו המיוחדת אית
 חברי־כנסת, כמה של המתנחלים, של דף

 רציתם רבין. ויצחק שומרון דן של אף ואולי
 עליו. האחריות בבקשה, שלכם? קשוח, באלוף

 מושך־האש להיות מתאים יותר הרבה הוא
ולבכות. להכות הפסיק שלא מיצנע, מאשר

 בגלל בו שרוצים מי שכל להיות יכול אבל
 נתוני־ את מעכלים אינם האלה הסיבות

 על חוזרים הם לרשותם. העומדים המודיעין
 הישראלי, המודיעין של הקלאסית השגיאה
 במקום כוונות, ובאיתור בהערכות המסתבך

תפ שהוא ומיקומם, הכוחות על מידע לספק
היחידי. קידו

מהפצי החלים כאשר ששת־הימים, אחרי
 מחנה־השבויים את לנהל בריל התבקש עה,

 יחסי־ מאוד והרבה הסכים, הוא בעתלית.
 השבויים, מנהיגי ובין בינו אז נוצרו ידידות
 שהוא הכבוד לגמרי. שקט נשאר והמחנה

 אותו הוא בו, שלוחמים מי גם ללוחמים, רוחש
 בני פלסטיניים לנערים לו שיש בדיוק הכבוד

 כשם כובש, צבא מול חשוף בגוף היוצאים ,14
הבריטים. מול עשה עצמו שהוא

 את הרואה שבריל, בכך ספק בכלל אין
 בצבא ישראל מול העומדת הבעייה עיקר

 אל־אסד חאפט׳ עם להגיע מוכן היה הסורי,
 קמפ־דייוויד, עקרונות על המושתת להסדר

 בשימחה לסורים רמת־הגולן את מחזיר והיה
 מניתוח עולה כך לגמרי, לו שברור כשם רבה.

 סיכוי שום אין שלישראל הרבים, כתביו
 הערבי העולם עם מדיני הסדר בלי לשרוד

 וטוב משופר שייבנה, הצבא וכל שמסביב,
 כאן יהיה לא אם יעזור לא היום, שהוא מכפי

 אותה, נאכל לנצח חרב, כאן נאכל אם שלום.
ובגדול.
 לא צה״ל, של השחיקה את לחסל רוצה הוא

מהאינ צה״ל את להוציא ההתקוממות. את
תיפאדה.

 כרוזים ושביתות, הפגנות לסבול מוכן הוא
לח ויוכל יושפל, לא שצה״ל בתנאי ודגלים,

להכ ינסה שהוא המישחק זה ולהתאמן. זור
 זאת בכל והטנק יילך, לא זה אם אבל תיב,

 שתתפרסם הזו, התמונה כיכר, לאיזו ייכנס
המ את תקים בעולם, תחנות־הטלוויזיה בכל
 ממה מוקרם יותר הרבה הפלסטינית דינה

 יעבור שלהם והאלוף חושבים, שהמתנחלים
הבא. לתפקיד

♦״ב
ראשית
חוכמה

מ גנרל אומר זה,״ את יעשה ריל
הגנרלים, כל כמו וממורמר, שוחרר

מה? ״אז
 בצבא, הקצינים כל כמו שמיצנע, ״נכון

 המטרה, את רואה ובריל האמצעי, את רואה
 שאלת את לשאול צריך תמיד אבל בסדר. וזה

 שהוא עליו להגיד אפשר אז הוא? איך המחיר.
לשר יראת־כבוד ומלא דבק־במשימה, עקשן,

 טוב פחות לא הוא ולסמלים. לסמכות רה,
 מקוריות, או ברק טיפת בו אין אבל מאחרים,

להפריע. צריר שלא מה


