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 כל את קיבלה לן1ס למדינות־ערב. מהגדה
לדרך. יצא והפרוייקט הדרושים, האישורים

גדו היתה השימחה בדבר הנוגעים בקרב
לה סוף־סוח הצליחו פלאי־הטכנולוגיה לה.
פלאי־הפוליטיקה. את ולעקוף גיע

המ אל־שווא רשאד היה הראשון הלקוח
 נתן, אייבי ראש־עיריית־עזה. שהיה מי נוח,

 עם רבה בחופשיות אז התקשר כעת, הכלוא
 כמו וטובים, רבים לקוחות עוד היו תוניסיה.

 לצפון־ חדש קו־טלפון שחנך אדרי, רפי השר
 מצלמות־ בהבזקי כולו מואר כשהוא אפריקה,

 הפגין ארנס משה אפילו סביבו. העיתונאים
 הרדיו של ביומן־הצהריים מפתיעה פתיחות

 סולן של בטלפון לענות, והסכים בערבית,
 ממדינות־ערב מאזינים של לשאלות כמובן,

השונות.
 עם טלפוני לקשר רישיונות סולן לחברת

 סוריה, לוב, מארוקו, ביניהן מדינוודערב, 24
 פאקיסתאן עם וגם ועוד, כוויית עיראק,

המוסלמית.
 לפרוח, החלו בשטחים סולן של העסקים

ריצות של וחצי שנתיים על פיצו■ ולהוות

סולן מנב״ל
הסכים ארנס נם

 יעקב הגדרת לפי (״מסע־יסורינד, ־ומאמצים
הרישיונות. להשגת סולן)

 קשה בתחרות סולן הרגיש שנה לפני אולם
 מי■־ בעיתוני שהתפי־סמו המודעות. בשטח.

 הבטיחו ואל־נהאס, (אל־קנדס רח־ירושליס
 ממ־ אחת כל עם לשוחח אפשרות לקוראים

 שניים־ של המגוחכים בתעריפים יינות־ערב
 את מכסה אינו זה מחיר לדקה. ש״ח שלושה
 ארצות־ עם שיחה של דקה חצי של מחירה
 של העלויות את מכסה איני ובוודאי הברית,
 ומדינות־ערב ישראל ביו הטלפונית השיחה

הגו חברה שאף מחיר זהו ארצות־הברית. דרך
בו. להתחרות יכולה אינה אחת נה

 סזלן חברת רק לא הישראלית, מהזווית
 הנפגעות הן האמריקאיות וחברות־הטלפון

 מפסידה עצמה בזק חברת גם מהפרשייה.
 האזרחי המינהל גם וכך ניכר, סכום־הכנסות

מש בצורה כספית שניזוק הכבושים בשטחים
כמו ישנו, כלכליים. נזקים אלה כל מעותית.

הפלילי. ההיבט גם בן,

ם א ^ ת  את בחוזהו להכניס אמיגו דאג ס
 חוץ החוקיות. לבעיית הנוגע הסעיף /

 מיליוני של בהיקפים השיחות גניבת מעניין
 עבירות יש כשלעצמו, חמור דבר דולארים,

אחרים. חוקים כמה על
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 ג׳ לצד שרותי־טלפוז מתן אוסר בזק חזק
 מלבד ממישרד־התיקשורת. מיוחד היתר ללא
 הכבושים, בשטחים צה״ל תקנות יש זאת

 ללא שרותי־שיחות־טלפון מתן האוסרות
האזרחי. המינהל מראשי מיוחד רישיון
 היא הביורוקרטיה חשוב, דבר בכל כמו
לאט. טוחנות וטחנות־הצדק פריחתה בשיא

 המטים עסקיו לגורל חרד סולן יעקב
 למתאם־ שנה חצי לפני פנה הוא לנפול.

בב ולמישרד־התיקשורת הפעולות־בשטחים
מה מסתבר, קפצו, לא הרשויות עזרה. קשת

 כדי ננקטו צעדים הרבה לא ולמעשה כיסא,
הבעייה. את למגר

 לגורמים שפניתי בעת שעבר, בשבוע
 לקבלת הפרשה על המופקדים השילטוניים

הבאים: ההסברים את קיבלתי תגובה,
 לחיסול פועלים ״אנחנו ממישרד־הביטחון:

 אני באיזור. והסדר החוק ואכיפת התופעה
 של הפיראטית שבפעילות להדגיש רוצה

 בביט־ פגיעה אין כשלעצמה, לחו״ל, השיחות
 שילטונית. רק היא כאן הפגיעה חון־המדינה.

 שרותי־תיקשורת, למתן רישיון לו שאין מי
כל סולן. מחברת חוץ בשטח. לפעול יוכל לא

 אמיגו חשוד בישואל
.כנו י  שבעיני ■תנן נ

נים  הוא הפלסטי
כגואל דווקא נחשב

 הן מהשטחים זה בתחום שפעלו החברות
פיראטיות.
 המגמה מדוקדקת. בבחינה נמצא ״הנושא

 בינתיים, פרטיות. שיחות לאפשר שלא היא
 הקווים. את שלנו בתחום אנשים לשני ניתקנו
 והסדר. החוק למימוש נפעל הקרובים בימים

 במלוא נפעל קצרה תקופה תוך להערכתי,
התופעה." למיגור הכוח

אחר ״אנחנו מישרד־התיקשורת: רוברת
 ניתקנו ישראל. בשטח בזק חזק לאכיפת אים

והו במיזרח־ירושלים, טלפונים 39 בינתיים
הפיראטית." הפעילות על למישטרה דענו

 מישרד־התיקשורת, של המישפטי היועץ
 תלונה הגשנו שעבר ״בשבוע אהלי: מנחם

 שרותי־טלקומוניקציה מתן על למישטרה
 בעבירה מדובר בזק, חזק לפי רישיוו. ללא

 הרמאות שנות־מאסר. שלוש עד שעונשה
 ולכן בחו״ל, חברות כלפי נעשו והתחבולה

 לדין העבריינים את להעמיד אפשרות אין
 פהמי פראנק הוא העיקרי החשוד בישראל.

 אזרח הוא שעכשיו פלסטיני, אמיגו,
 רמאי הוא אותו, מחפש האף־בי־איי אמריקאי.
מדופלם."

 השבוע. התעוררו בישראל השילטונות
 לאחר רק אמיגו(שהתבצע פראנק של מעצרו

 צעד הוא בארץ) אמיגו שהה שבהם ימים 10
זה. בכיוון

 אמיגו חשוד ובארצות־הברית בישראל
 לעומת- ,הפלסטינים שבעיני יתכן כנוכל.

כגואל. נחשב הוא זאת,

ת מסתיימות הציבוריות ■קותו= ר צנ ב

את המינול״ם המים ככשו שנתיים תוך
הגיש אחויהם מייד הישראלי. השוק

 ממי־הכח לפחד הצדקה יש האם המסננים.
 שכן. נראה פתאום?׳ עלינו שנפל
לינלוך, באמת הוא המים של התום הצבע
 מכימיקלים נוצד כאמת הדע והדיח

י במסנן להשתמש כדאי האם מזיקים.
אלון אילנה

 עכורים, מים פיעפעו בביתי הברזיב *ץ
 חודשים מזה רע. ריח שהעלו חומים,

 בתוקפנות הכבישים את שלי העירייה קורעת
 גורם הדבר ומידרכות. ביוב ומתקינה רבה,

 להפסקות המים, בצינורות רבות לפגיעות
 ומסריחים. חלודים עכורים, ולמים בזרימה
 בציבעי הללו, המוזרים במים כי חששתי

 רציתי מזיקים. חומרים גם יש טכניקולור,
לבדוק.

 לטלפן רק שצריך חשבתי בתמימותי
 אבל תיפתר. והבעייה למישרד־הבריאות,

 קשה, עניין היא שבדיקת־מים לי התברר
 להגיע רבה תיקווה אין אז וגם ויקר. מסובך

 מישרד־הבריאות את שיכריחו למסקנות,
להתערב.

 לתברואה מהיחידה חביב לפקיד הופניתי
 לי הסביר והוא בתל־אביב, במישרד־הבריאות

 כללית בעייה זוהי אם לברר שעלי בסבלנות
 או הסמוכים, ובבתים בבית השכנים של

 הם מקיפה, בעייה זו אם שלי. פרטית בעייה
למס ויגיעו בדיקות יערכו לתמונה, יכנסו
 — שלי פרטית בעייה זו אם אבל קנות.

 חד־ בבניין מתגוררת שאני מכיוון למשל,
 חלודים, בביתי שהצינורות מכיוון או דירתי,

 מיש־ אין — מזוהם הגג שעל מיכל־המים או
מתערב. רד־הבריאות

 ושאלתי בתל־אביב, התקנים למכון פניתי
 מבצעים הם כן, בדיקות־מים. מבצעים הם אם

 בקטריאליות בדיקות בלבד. כימיות בדיקות
מבצעים. הם אין

בטלפון. ידי את ריפתה עובדת־המעבדה

 ״בערך לשעה. ש״ח 60 שלו, שעות־העבודה
 מחיר בתוספת וחזרה, לתל־אביב שעות ארבע

 מלאה, כימית בדיקה רוצה את ואם הבדיקה.
הסביר. ויותר," ש״ח ל־סססז להגיע יכול זה

 דפי־ על־פי הגעתי שאליה פרטית, מעבדה
 בקטריאלית בדיקה לעזור. מוכנה היתה זהב,

 במיס־ חמש בקטריות, של מסויים סט בודקת
 בדיקה של מחירה קוליפורמים. וביניהן פר
בצ המים את להביא ויש ש״ח, 70 הוא כזו

 להביא ניתן כימית לבדיקה סטרילית. לוחית
 בריקה ומחיר נקי, בבקבוק־זכוכית המים את
ש״ח. 50 הוא בנפרד כימי חומר כל של

 שותים אנחנו מים איזה לברר כדי
 מי הפטמן, עמי למהנדס פניתי
 במי■ תל־אביב מהנדם־מחוז שהיה

שרד־הבריאות.
הפטמן:

 הם שלנו לברזים המגיעים המים מרבית
 של ביותר הגדול המאגר שהיא מהכינרת,

 אינם מי־הכינרת בישראל. מתוקים מים
 מיישובים מי״ביוב אליהם מוזרמים טהורים.
בגש נסחפים שונים כימיים חומרים סמוכים.

 ומהמים־ בסביבה מהרפתות מהשדות. מים
 אחרת פסולת מגיעה התעשייתיים עלים
בהם. מתרבים שונים וחיידקים אצות למים.

 הזיהום שם מצפון־הכינרת, נשאבים המים
הג המלאכותי לאגם ומועברים מינימלי, הוא
 זמך נשארים הם שם בית־נטופה. בעמק דול
לקר־ ישקעו הצפים שהחלקיקים כרי מה,

 הסידן, הברזל, אחוז את לבדוק יכולים ״אנחנו
הס שתרצי," אחר כימי חומר וכל הכלור,
 הרמה הרבה. לך יעזור לא זה ״אבל בירה,

 בישראל המותרת הרמה אבל נמוכה. הרצוייה
 לבדוק למשל, תרצי, אם מאוד. גבוהה היא
 תשע, של לתוצאה ותגיעי המים חומציות את

 בגבול עדיין זה וחצי) שש היא הרצוייה (הרמה
וחצי.״ תשע עד שהוא המותר,

 התקנים במכון בדיקת־מים של מחירה
בנפרד. כימי חומר לכל ש״ח 150 גבוה.

 במקורות. מזלי את לנסות דעתי על עלה
 צבי בנצרת. המרכזית למעבדה אותי היפנו

 כן, כ־ לי ענה ממיקרו־ביולוגיה שטיינהאור
 וכימיות, בקטריאליות בדיקות עורכים הם

 דגי- את אביא אם בנצרת. במעבדה רק אבל
 בקט- בדיקה כל לי תעלה לשם, מת־המים

הד שאת אבקש אם אבל ש״ח. 40 ריאלית
ביתי מסנןעל־פי לשלם אצטרך מוסמך, רוגם יקח גימה


