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החנית מביא תיירים
חון־הפנים של מישטרת־ישראל וכאחראי
למילחמה בטרור מטעמה .כל העבר הצבאי
של צבי בר מפורט בנספח המציג את החברה
בשוק האמריקאי.

^ מידה מסויימת של הומור העניק
^ השלם הזה לפני כחודש ) (30.8.89ל
יאיר קליין את התואר ״יצואן מצטיין" .קליין,
מסתבר ,בהחלט ראוי לתואר ,ומלבד השרו־
תים שהוא נותן בקולומביה הרחוקה ,פועלת
עכשיו חברת ח 1ד החנית במלוא המרץ לכי
בוש השוק האמריקאי.
קליין ,כך נראה ,רוצה לקבל גם את התואר
״התיירן המצטיין״ .הפרוייקט שעליו עובדת
עכשיו חברת חנד החנית הוא הבאת אזרחים
אמריקאיים לישראל ,כדי שיעברו כאן קורס
צבאי מיקצועי בלחימה .אין ספק שמדובר
בעידוד לתיירות.
בפרוספקט שמפרסמת החברה בעיתונים
צבאיים ומיקצועיים בארצות־הברית מציעה
חנד החנית ״קורס ישראלי למילחמה בטרו־
ריזם.״ הפירסומים מדברים על קורס בן שבו
עיים ,שיתחיל ב־ 25בנובמבר ושיסתיים ב־7
בדצמבר .הקורס יועבר על־ידי ״מיקצוענים,״
יוצאי יחידות מובחרות בצבא ובמישטרה
הישראליים .הפרוספקט מבטיח שהמדריכים
כולם השתתפו בפעולות למניעת־טרור,
״דוגמת מיבצע אנטבה".
בקורסים יש מסלול־לימודים הכולל חומר
עיוני ,הדרכה בקרב פנים־אל־פנים ,שימוש
בכלי־נשק ,ואפילו שימוש במסוקים לחילוץ
בני־ערובה.
כמה עולה התענוג? המעוניין להגיע ול
השתלם בישראל ישלם סך של  3600דולר.
הסכום כולל טיסה לישראל .חתיכות ישרא
ליות אינן מובטחות בפרוספקט.
כמה שמות מעניינים מופיעים בצוות־
המדריכים של חנד החנית בקורס הקרוב .השם
הבולט ביותר הוא זה של תת־אלוף צבי ב,.
הלא הוא ראש עיריית רמת־גן ומפקד מיש־
מר־הגבול לשעבר ,צבי בר .בר מתואר
כצנחן וכאיש־קומנדו ,כאחראי לעבודת ביט־

עוד שמות בפרוספקט:
•אלוף־מי שנה יאיר ק — .קליין
מתואר גם הוא כצנחן וכאיש־קומנרו ,ששרת
ביחידות מיוחדות הלוחמות בטרור .קליין,
מסתבר ,גם מחזיק בתואר בוגר בחוג
להיסטוריה צבאית של אוניברסיטת תל-
אביב.
• סגן־אלוף אמציה ש — .אמציה
שועלי הוא המדריד הראשי בטיפול בנשק
ובמיבצעים .הוא מוזכר כמדריר ראשי
לנושאים אלה בצבא ובמישטרה .שועלי הוא
״מומחה בעל שם עולמי לנשק קל ,ללוחמה
בטרור ולמילחמה בשטח בנוי" ,לפי הפרו
ספקט.

צבי בר

יאיר קליין

אתם לא ■סלים להירשם .חברת
״חוד החוית״ מציעה לאמריקאים
קורס מיוחד ל״לוחמה בטרור
שיתקיים בישראל■ ראש עיריית
רמת ־ ג ן  ,אב י ב ר  ,רש ום
בפרוספקט כאחד המדריכים

• סגן־ אלו ף אברהם ת — .אברהם
מתואר כמפקד היחידה הישראלית ללוחמה
בטרור ,וכראש מחלקה מיוחדת שתפקידה
לפעול נגד טרור.
• רב־סרן מנחם א — .גם לו רקע מיו
חד במחלקות למילחמה בטרור בפיקוד
המישטרה ובצה״ל.
• אלוף־מישנה יעקב ב — .הוא האיש
שעל המיבצעים האוויריים .יעקב הוא טייס־
מסוקים מנוסה .מוגדר בפרוספקט כמומחה
במיבצעים משולבים בין כוחות־קרקע לכו־
חות־אוויר .יעקב שימש גם כמרריד ראשי
בבית־הספר לטיסה של חיל־האוויר .בוגר ה־
מיכללה לביטחון לאומי.
• סגן־אלוף יעקב מ — .האיש ,לפי
 :התיאור ,הוא מומחה בינלאומי למערכות אב
טחה אלקטרוניות .בא ממחלקה מיוחדת של
פרוייקטים ביטחוניים.
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