
וחבוש זאבי

למה צהÎל
מאז שראש הממשלה רבץ אייש את המישלחת שלנו לשיחות עם אש"ף
בטאבה בקצינים בכירים של צה"ל, אני מתאפק שלא לתקוף את ההחלטה
האומללה הזאת מפני כבודי של צהל. אבל אינני יכול להבליג עוד, וגם
אחד האלופים שנשלח לשם לא חס על כבודו של צה"ל ושב משם עם שתי
בשורות: ראשונה - הוא מצא שם ידידים, ושנייה - שבח והלל לממשלה

שאזרה עוז והלכה להסכם הזה.
לפי מיקב החינוך שקיבלתי בצה"ל, הרי אין זה מתפקידו לחפש ידידים
בקרב אויבים עם קבלות שאפילו לא חזרו בתשובה, ואין זה מתפקידו

לחלק ציונים לדרג המדיני הממונה עליו. התנהגות כזאת אמנם מקובלת
אצל שכנינו, אבל אין לה מקום אצלנו.

יש להניח שרבץ הטיל את המשימה על קציני צה"ל כדי לעשות אותם
שותפים למהלכים ולהוציא מהם את עוקץ ביקורתם. ואכן כך היה: בתחי-
לת המהלך השמיעו על כך הרמטכ"ל וסגנו ביקורת גלויה ומוסווית,

.ועכשיו נרם קולם.
ייתכן שרבין בחר בקציני צה"ל גם כדי להשפיע בכך על דעת הקהל
בישראל, שעדיין רואה בצה"ל גוף אמץ, וזוהי פוליטיזציה של הצבא,

שהיא שערוריה בדמוקרטיה הצעירה שלנו.
אמנם יש תקדים של שיתוף אנשי צבא במו''מ מדיני: יגאל ידיז ויצחק
רבין נשלחו לשיחות הפסקת האש ברודוס בשנת 1949. אבל בראש המי-
שלחת הישראלית עמד אז דיפלומט אזרח. גם החתום מעלה נשלח לנהל
מו"מ עם ארגון המחבלים שחטף את מטוס איירÎפראנס לאנטבה, אבל
הייתי אז כבר אזרח, והמו"מ התנהל באמצעות משדר החוץ הצרפתי,

ומצידנו פעלו שגריר ישראל בפריז והח"מ בשותפות.
ככל שחושפת התקשורת את המו''מ הזה, מתברר יותר ויותר שאין הוא
מתנהל כשורה, כל הזמן מושמעות תביעות וטרוניות מצד הערבים. נביל
שעת מחלק ציונים לעצמו ולאלוף שחק, כאשר הוא מעיד על יתרונו
כפוליטיקאי. לפלשתינים יש טענות על הרגישות של הישראלים לענייני
ביטחון, הם תובעים שחרורים סיטוניים של מחבלים עצורים כאילו זהו

התפקיד הראשי או העיקרי של המו''מ בטאבה.
לעומת כל אלה איננו שומעים על דרישות ישראליות, איננו שומעים
כיצד יגנו על המתיישבים היהודים באוטונומיה ועל הישראלים בכבישים
בתום 60 ימי המו''מ, איננו בטוחים שנתנו את הדעת להבטחתם ולשלומם
של משתפי הפעולה ושדמם לא יהיה הפקר תחת ידה של המשטרה
הפלשתינית. לשלב הזה במגעים עם הפלשתינים הוקצבו רק 60 ימים,
וישנה סכנה שהזמן יאזל ואז בלחץ השעון המדיני יבואו עור ועור ויתו-

רים.
לקחי המו''מ בטאבה ער כה הם שהיתה זאת שגיאה להטיל את המשימה
המדינית על קציני צה"ל, במקום להשאירם כיועציםÎמומחים; היתה זאת
טעות לנהל את המו''מ תחת זרקורי התקשורת, במקום להפגיש את הצד-

דים במיתקן סגור וחסוי, ולהקציב לו זמן כה לחוץ ומצומצם.
האם לא היה מספיק זמן להכין ולהתכונן ברצינות רבה יותר למהלכים

כה גורליים לעם ישראל ולארץ ישראל?

מינוי קציני צה"ל למגהלי מרמ טאבה הוא טעות עניינית
מצד אחד, ומיושם בדוק לפוליטיזציה של הצבא מצד שני

דב גנחובסקי

קולן של שפי
שלשה ח"כים של העבודה הלכו יחדיו, עד שהגיעו לפרשת דרכים
במרכז ההצטלבות עמד ראש הממשלה ואיים עליהם. שניים נבהלו עשו
חשבון נפש וחשבון כותרות, ודילגו בקלילות לכיוון הנכון עליו הצביע
ראש הממשלה. אחד בלבד המשיר ללכת בדרכו הוא. השוטר, סליחה -
ראש הממשלה, איים עליו בי יזרוק אותו מהסיעה, אבל הוא עם קרקורי

הבטן ושקשוקי המעיים, המשיך בדרכו.
היה זה ח"כ יעקב שפי. השניים שעשו את הכותרות אך פרשו מחברם

מיד כשעשה ראש הממשלה את הנוÎנוÎנו שלו היו ח"כ רפי אלול וח"כ
אבי יחזקאל.

הנושא עליו נסב כל המאורע ההוא באמת איננו חשוב, והנידון אינו
גורל התעשייה האווירית או גורל עובדיה. הנידון הוא פרצופה הפרלמנט-
רי של העבודה. את כבודה של זו הציל ח"כ שפי, עד כמה שזה נשמע

מוזר, בהצבעתו נגד התקציב.
על חשבונות הפחד בעבודה, עור בשמותיה הקודמים, נכתב לא מעט
אולם נדמה כי מעולם לא נכפתה מונוליטיות הצבעתית על חברי הכנסת
Îמטעמה כפי שהדברים כיום. לדבר נגד מותר להם, בינתיים. אבל כשמדו
בר בהצבעות, עליהם להביט לעברו של ראש הממשלה ולעשות בדיוק
כמותו. דעותיהם בלאו הכי אינן חשובות. אחרי הכל, ראש הממשלה עצמו
אומר כי בדברים החשובים באמת אינו משתף לא את הקבינט, לא את

הממשלה, ובוודאי שלא את הכנסת.
בליכוד זה לא בדיוק ככה, ותעיד ההצבעה על אישור הסכמי אוסלו.
בעבודה, מירב הסיכויים הם שאוÎטוÎטו ישונה החוק, וח"כ שיצביע נגד
הוראת ראש הממשלה באמת ימצא עצמו במדבר, כגון על ידי פסילתו

מהצגת מועמדותו בנאגלה הבאה.
בשיחות פרטיות, וחלילה שלא לפרסום, יש להרבה מח"כי העבודה,
ואפילו לכמה משריה, הסתייגויות לא מעטות מהתקציב. כששואלים אותם
אחרי שיחות ה"אוףÎדהÎרקורד" הללו מה ברעתם לעשות בנידון, הס מוש-

כים בכתפיים. אץ מה לעשות.
רק בשל כך חייבת העבודה לרשום בספר הזהב את חבר הכנסת יעקב
שפי. הוא בהצבעתו הציל את כבודה ואת כבוד ח''כיה. אילולא הוא, הכלל
שבעבודה מותר לחשוב בראש אבל לא כיריים, היה הופך לא לנורמה

בלבד, אלא לציווי משמים ממש.

דומה שגם בגלגוליה הקודמים של העבודה לא ניתן פירוש
מצמצם כפירוש רבין ל"חופש ההצבעה"

דמן דניאל פרי

רכב גנוב מהווה מרכיב חיתי בשורה של נעולות טרור. אבל כוחות הביטחון מטפלים במכת
הגניבות כאילו לא מדובר בסיכון ניסחתי מובהק

שוב נרצחו שני חיילי מילואים ברצועת עזה, שוב הש-
תמשו מחבלים במכונית ישראלית גנובה לביצוע זממם,
ועדיין מתגלה אוזלת יד בטיפול בתופעת הגניבה ההמונית

של בלי רכב בישראל.

בישראל נגנבות אלפי מכוניות מרי שנה. ליברליזציה
בתנועה בין השטחים לישראל מחמירה את התופעה. מכיוון
שמחירה של מכונית מסתכם בעשרות אלפי שקלים, הבזק
השנתי עלול להגיע למאות מליוני שקלים. לכך מצטרפים
נזקים נוס9ים: חברות הביטוח, בניסיונן הנואש להיאבק
כמכת הגניבות, דורשות מבעלי הרכב להתקין אמצעי מיגון
שמחירם מאות שקלים ופעמים אף למעלה מזה -הוצאה
שגתית המסתכמת אף היא בעשרות מליובי שקלים - אבל
ללא -הועיל. המחבלים והעבריינים מתגברים על אמצעי

המיגון ומכת הגניבות נמשכת כמעט באץ מפריע.

אולם הנזק הכלכלי הכבד משקף רק חלק מהבעיה. רכב
גנוב מהווה מרכיב חיוני כשורה של עבירות פליליות ופעו-
לות טרור. הסעם ברור. העבריין או המתבל, אף אם הוא
בעל מכונית, יימנע מלהשתמש ברכבו כאשר הרכב עלול
לחשוף את זהותו או את זהות שותפיו. אין איפוא תימה
שעבירות דוגמת שוד ואף פריצה מבוצעות לא אחת ברכב
גנוב. הדברים נכונים ביתר שאת לגבי פעולות טרור. מכו-
ניות תופת הן במעט ללא יוצא מן הכלל מכוניות גנובות.
חטיפות חיילים ואזרחים נעשות אף הן באופן שיטתי תור
שימוש במכוניות ישראליות גנובות. יתירה מזאת, מסתבר

שיש למחבלים תכנון ארוך טורח שבמסגרתו משמשת המ-
כונית הישראלית הגנובה מרכיב מרכזי.

מכוניות ישראליות נגנבות ומוחזקות בידי1 מחבלים במ-
שך שבועות ואף חודשים עד ש"צצה ההזדמנות" לבצע
מעשה חטיפה, להציב מכונית תופת או לבצע פעולות טרור
אחרות. המשטרה וכוחות הביטחון - או שאינם מסוגלים
למנוע תופעה זו או שאינם מבינים את חומרתה. די להזכיר
את הרצח האחרון שבוצע באמצעות מכונית, שבהתאם
לפרסומים בעיתונות נגנבה לפני כחודש. אפשר איפוא
שהמחבלים הצליחו לצבור "מלאי'' של מכוניות גנובות
העשויות לשמש אותם בעתיר. זוהי תופעה שקשה להשלים

עימה.
מדינת ישראל היא בעלת שטח מצומצם, ומספרם של
כבישי הגישה לשטחים (ובעיקר לרצועת עזה) מוגבל. כנ-
סיבות אלה, הדעת נותנת שניתן, במאמץ סביר, לגלות כלי
רכב שנגנב תוך זמן לא רב. ניתן גם לחשוב על פיתרונות
טכנולוגיים שיאפשרו איתור מהיר של כלי רבב גנובים.
מכל מקום, קשה להשלים עם העודה שאלפי מכוניות גנר
בות נעות בכבישים כמעט באין מפריע, ואף עוברות בצורה

חופשית, הלוך וחזור, בין ישראל לבין השטחים.
הרושם הברור הוא שהמשטרה וכוחות הביטחון אינם מק-
דישים מאמץ ראוי לנושא, וכנראה לא עמרו על כך שהמ-
לחמה בטרור (ואף בפשיעה מסוגים אחרים) מחייבת להע-

ניק למאבק בגניבת כלי רכב עדיפות ראשונה במעלה.
הכותפ הואדיקאן גיה"ט למשפטים, המכללה למיגהל

Îציאםו י1אש צידון

המה לסזון
?

מה פירוש המישוואה המופרכת והבלתי נטבלת של רבץ, שגוזרת גזירה כמעטÎשווה
על רוצחי החמאס ועל מתיישבי יש"ע

שוב גזר יצחק רבין גזירה כמעטÎשווה על הרוצחים
Îהערבים, ממשיכי דרכם של חאגי אמין, נאצר, אסד, האיי

? Îתולה חומייני וערפאת, ועל מתיישבי יש"ע התובעים ביט
חון מממשלה האחראית להבטיח אותו לתושביה, גם לאלה
שהתיישבו במיצוות ממשלות דמוקרטיות שקדמו לשלו,

שהחלסותיהן מחייבות אותו.

מי שקרא או שמע את דברי רבין לפני שנתיים, ערב
הבחירות, ושב לשמוע את דבריו היום, לא יאמץ שמדובר
כאותו אדם. מי ששמע את תביעתו הנמרצת של זיאר אבו
זיאד, בן בריתו החדש של רבץ, שעל הממשלה לדכא ביד
רמה את "התפרעויות המתנחלים", תביעה שנעשתה מבלי
לאזכר אף במילה אחת את הרצח הנתעב, החולני באכזריר
תו, שהיה הגורם ל"התפרעויות'' הללו; מי שהאזין, במקביל,
לשקט שעטף את רבץ ביחס לאיÎ'ביניוד י?ז-*53*ימ יז"יוומ-ט
'ני-"'ןןי בהתחלה טובה!) בעניין ביטול הסעיפים המםויי-
מים באמנה הפלשתינית - אינו יכול שלא להתרשם כי
מדובר ב"שתיקה בהסכמה", כלומר שרבין מסכים לאש''ף

וחולק על מתיישבי יקרע.

לא פלא שהוא זכה למחיאות כפיים בחאן יונס ולמחאה
כמעט אלימה בירושלים העברית.

כפלמ''חניק לשעבר, אני חרר שרבץ נתפס שוב לסינד-
רום אלסלנה והסזון, ומחמם את האווירה לקראת "עליהום"

כמיטב המסורת הסטליניסטית שבה הוא התחנך.

מבלי להתייחם לתפיסתו של רבץ - שלדעתי הומרצ
והופרס - את תהליך השלום, אני פונה אליו לעצור את
מעשה הפלגנות, את החזרה על מישגי הבית השני, שמא

זקנתו תבייש את נעוריו.
Îדמוקרטיה היא תרבות יותר משהיא שיטה פוליטית. תר
בות זו מכירה בכיבוד מעמדו וזכויותיו של מיעוט פוליטי
(במקרה שלנו ספק אם המיעוט הוא מיעוט, כי רבין נבחר
על פלטפורמה אחרת). תרבות זו אינה מכירה בשיםוי שלוח

י-מך "י* 0^3 =ג<Î 1 *',/ *.?ם או בדיקטטורה של הרוב.
אילו קיים רבין את הבטחתו ערב הבחירות בדבר חקיקת
חוקה (זוכרים?) אשר תקבע כללי משחק בין רוב למיעוט
ובין הממשלה לאזרח, ייתכן שלא היינו עדים לביזיונות

כאלה.
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(המשך מהעמוד הקודפ)
היהודים כלפי החיילים. ילדים בני ארבע
כתלÎררמיידה זורקים אבנים, וצוחקים על
החיילים. ההתייחסות של היהודים יוצרת
תחושה אצל החיילים - קיבינימאט, הם לא

שווים את זה, בואו נלך הביתה".
איך אתה מתמודד, שאל מופז.

"אנחנו מסבירים לחיילים שזה מה שהי-
הודים רוצים; שנלך הביתה. כשאנחנו עוצ-
רים את היהודים בדרך ל(התפרעויות> בקס-

בה, החיילים מבינים כמה זה חשוב".
"נושא היהודים היה קשה ויהיה קשה",

אמר המח"ט. "אוי ואבוי אם זה לא יהיה
קשה לנו. במיוחד אצל חיילים צעירים. אבל
אנחנו צריכים להיזהר במה שאנחנו אומרים

לחיילים. אני- לא הייתי אומר לחיילים שהי-
הודים לא רוצים שנהיה פה. הייתי אומר
שאם לא נשב פה, המצב בין יהודים לערבים
יחמיר. צריך ללמוד את הדקויות ולדבר על

זה עם הרויילים.
"אתם חייבים להבין שלא מחבר בכולם.
את הפרובוקציות נגד הערבים עושה גרעין

קטן. הגרעין הזה לא רוצה שקט.
Îהצורך להסביר לחיילים איך לנהוג בי"
הודים הוא הדבר הקשה ביותר שקורה כאן,

קשה יותר מכל משימה מבצעית".
Îהמשימה העיקרית שלכם כאן היא למ"
נוע טרור", אמר מופז. "כל עוד הנוכחות
שלנו היא במתכונת הנוכחית, זאת המשימה.
שנית, אנחנו מייצגים את שלטון החוק. תפ-
קידנו הוא למנוע הפרות סדר מצד יהודים
ומצר ערבים. המשימה השלישית היא לאפ-

שר את ביצוע ההסכם.
"אשר ליהודים, אתם חייבים להסביר לח-
Îיילים שאין איפה ואיפה. אנחנו מוכנים לס
כן את חיינו למען היהודים באן. הם יושבים
כאן כי מישהו החליט שהם יישבו כאן. מצד
שני, אם הם עוברים על החוק חייבים לטפל

בהם.
Îאנחנו לא עושים ליהודים טובה. לחיי"
לים יש מחשבות, אבל במקרה הזה אסור
שהמחשבות ישפיעו על מעשיהם. אני יודע

שמבחינה פסיכולוגית זה קשה".
במעבר מהשוק של חברון למובלעת
המתנחלים, ליד חנות שהופקעה לצורכי
צה"ל, ישב קצין צנחנים צעיר, איש מילו-
אים. הוא אמר שהמילואים כאן מחורבנים,
ואפשר היה להבין למה: הוא ישב משוכפץ,
צמוד לנשק ולמכשיר קשר, ומסביבו התרוצ-
צו ילדי המתנחלים. ילדים בני ארבע וחמש,
פאות ארוכות, טיÎשירטס של מדינת יהודה
ושל המחתרת היהודית, מסתובבים בין הער-
בים בשוק בלי נשק, גלי השגחה - בעלי

- ? Î .בית
Îהוא סיפר על המ"מ שקדם לו. לבחור נמ
אס לראות את היהודים מתפרעים בשוק לא-
חר כל תקרית. יום אחר קיפל את הציוד
שלו ואמר: אנחנו הולכים. היהודים רדפו
אחריו והתחננו: השתגעת, אל תשאיר אותנו

לכר. ?
מה שלא יפריע למתנחלים להביא לחיי-
לים עוגה לשבת ולאמבולנס שלהם להגיע
ראשון בבל מ קרה של פיגוע. "רקה אחת הם
מקללים *ת החיילים. דקה אחרÎכך הם מבי-
אים לחם ממתקים", אומר אחד מקציני

המימשל הוותיקים בחברון.
מעניין: הקצינים והחיילים ששמעתי
בחברון לא דיברו על הבעיות שיש להם עם
"המתנחלים", אלא על הבעיות שיש להם עם
"היהודים".. צה"ל מצד אחד, "היהודים" מצד
שני. העימות הכואב הזה מטיל את צלו על

תהליך השלום.

קצין הצנחנים סיפר על
תמ"מ שקרם לו. לבחור

נמאס לראות את
היהודים מתפרעים בשוק

לאחר בל תקרית. יום
אחד קיפל את הציוד שלו

ואמר: אנחנו חולבים.
היהודים רדפו אחריו

והתחננו: השתגעת, אל
תשאיר אותנו לבד

מי ואוי לחנינה
במאמרו .קריטריונים לשחרור אסירים"
(26.10) כותב חיים צדוק: "מבחינת שלטין
החוק בישראל, אין הבדל אם בוצעה

העבירה על רקע פלילי, אישי או לאומני".
האמנםו אז למה אסירים ערביים שביצעו
עבירות על רקע לאומני מקבלים חנינה,
ויהודים שביצעו עבירות על רקע פלילי או

אישי אינם זוכים בהז
בסיום מאמרו כותב צדוק: "תהליך
השלום צועד עינה את צעדיו הראשונים, עוד
הדרך ארוכה ועדיין אין סיבה לחנינה
(כללית). אפשר יהיה לחזור ולבחון את רעיון
החנינה הכללית (ליהודים) כשתהליך השלום

יושלם ונניע לשלום כולל-.
במלים אחרות: אם יש שלום חלקי - אז
Îחנינה לאסירים בטחוניים ערב"ם בלבד.
ורק אם יהיה שלום כולל, אז חנינה גם
ליהודים. כלומר, הבן שלי שמרצה עונש על
שוד, איגו ראוי לחנינה. וזאת למרות שהיה
צנחן והוא נכה צה"ל (15# לצמיתות). אבל
אסיר בטחוני ערבי כן יקבל תנינה, וכבר

עכשיו.
ד3ורה כהו, רעננה

מוסלמני לא תרם
ב"ידיעות אחרונות1' מיום ששי כותב נחום
ברנע על פגישה שקיימתי עם מר מוסלמני

במסעדת פילדלפית במזרח ירושלים.
בכתבה צוי<ן כי מר מוסלמני תרם לי כסף

למערכת הבחירות.
אמנם נפגשתי עם מר מוסלמני ואכלתי
איתו צהריים בחברת יד<ד משותף, אך מר

מוסלממ לא תרם לי דבר.
אחיד אולמרט, ירושלים

חדר מיון אינו קונ"ח
קראתי את כתבתו של עמוס קינן על תדר
מיון של בי*ח איכילוב, ועלי לציין שנסיוני

האישי מלמד על יחס וטיפוי! שונים לגמרי
בערב שמחת תורה, בתי ואני, היינו
מעורבות בתאונת דרכים. מצנגו לא גראת
חמור במיוחד, אך לאחר שבתי י מתלוננת על
כאבים בעורף מעוצמת הטלטלה; פנינו ללא

היסוס לחדר המיון באיכלוב.
נכון, נראה היה שהמקום ידע ימ'ם יפים
מאלה, אך יש לי סברח שמסגירה אין ןלמח
מושחתים הרהיטים בבתי חולים. ק^רות
שלא נראינו סובלות במיוחד, היינו תוך^תי
דקות בתוך חדר המיון. לאחר שתי דקית
נוספות נבדקנו ע''י רופא צעיר מאיר פניו!

,דקות ספורות לאחר מכן צולמנו ברנט&ו
וחזרנו למיון עם התצלומים. /
ראוי שקינן יידע שחדר מיון מטפל/

ברפואת חרום, ולא באזרחים שסובלים
מכאבים בברך כבר כמה ימים ומתעצלים
ללכת לקופת חולים. אם חולים מחכים שעות
בפתח חדר המיון וצוותים רפואיים מותשים
מטפלים בחם, הרי זה ודאי בגלל אנשים
שמתייחסים לחדר מיון כמו אל קופת חולים.
נילי מר

ויכוח לא כשר
בוויכוח על יבוא חופשי של בשר לא כשר
ישנה הטעייה - לדעתי, מכוונת - מצד
החוגים החרדיים. אף שגדלתי בבית דתי (לא
חרדי), זוגתי ואני איננו שומרים כיום על
כללי הכשרות, אם כי אנו לא אוכלים בשר

.לבף.
רבים בארץ נוהגים כמונו. אינם מחפשים
את הבשר שעבר שחיטה כשרה, שהוא יקר
בהרבה. כל שחיטה המתבצעת בתנאים

סניטריים נאותים כשרה בעינינו.
ועכשיו לעצם הוויכוח על היבוא. לא
מדובר ברצון למנוע את יבוא בשר החזיר
בלבד, ותקנו אותי אם אני טועה. מדובר
באיסור היבוא של כל בשר שלא נשחט
בהתאם לכללי הדת, תחת עיניהם הפקוחות
של משגיחי הכשרות, דבר המייקר את המוצר

בשיעור גבוה ופוגע בטעמו.
בישראל מגדלים - ולא במחתרת -
חזירים תוצרת כחולÎלבן. למרות מחאות
החרדים נראה שאין עדיין כוונה לחסל ענף
זה. לפיכך, נראה לי שהוויכוח, בעצם, אינו על

יבוא בשר לא כשר (מכל סוג שהוא} אלא על ?
רצוך החרדים להמשין ולהחזיק במונופול על
השחיטה של הבשר המיובא, מצב בלתי נסבל

במדינה דמוקרטית.
אהוד פוגלטן, רעגנה

בוחן פתע לנהגים
הלב בוכה על שני הטרמפיסטים שנרצחו
ע"י מחבלים שהתחזו למתנחלים. נראה כי
בעקבות הרצח המתועב חיילים רבים יהססו

לעלות על רכב של מתנחלים.
יש לי הצעה שעשויה להקל על טרמפיסט
בדילמה אם לעלות לרכב שעצר לו: כידוע כל
חובשי הכיפות הם דתיים, ובתור שכאלה הם
מכירים את התפילות ויודעים תורה. לכן
כשעוצרת מכונית ובה הנהג והנוסעים
חובשים כיפות, יכול הטרמפיסט לבקש
מהנהג להשלים פסוק, שכל אדם דתי יכול

להשלימו. לדוגמא: לכה דודי לקראת כלה
וכיו-ב. גם חייל חילוני יכול Îלהצטייד"

ד מסוקים אחדים.
לדעתי הנהגים לא ייפגעו מ"בוחן הפתע"
שהחיילים עורכים להם, וישתפו פעולה

בהבנה.
*זגחק דאגי, תל"אביב


