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בע״נז. הזה העולם :לאור המוציא
 .62239 טל. ת״א, בע׳־מ, שהם משה דפוס

תל־אביב. ובניו, טופל דוד : ההפצה
המודעות. לתוכן אחראית איננה המערכת

 נגד הטרוריסטית המערכה של השיא בימי
ה הטלת אחרי וחצי, שנה לפני הזה, העולם
מש הציבה ולדפוס, המערכת למשרד נוצצות

המע מחברי לכמה שומרי־ראש ישראל טרת
 ו־,יה, האלה השומרים שתפקיד מאחר רכת.

 עם ולבדוק צעדינו על להתחקות השאר, בין
אלי שנשלחו טבעי זה היה נפגשים, אנו מי
הבילוש. מדור של הבלשים טובי נו

 עורכי של פגישותיהם על הדו״ים את
 שלא (במידה פעולתם ושיטות הזה העולם

 לוועדה מסרו מפניהם) להסתירן הצלחנו
 המשטרה במסגרת שהוקמה מיוחדת, חשאית

 זו וועדה חברי הזה. בהעולם ללחום כדי
 החושך, מנגנון עם המקשר נוביק, מאיר היו

שטיינ על המחוז. מפקד סגן קנר, ויעקוב
 אלה, בלשים של הישיר מפקדם שהיה ברג,

 בזוי בענין אז גם הצמרת אנשי סמכו לא
ה למשטר לעזור היתר, מטרתו שכל זה,

עק ;את ולטשטש חושי אבא של שחיתות
הפצצות. מניחי בות

 שאפילו עד רבה, כה היתד, הסודיות
 בפעולה הבלשים של הפרטיות הוצאותיהם

 למעגל מחוץ עצמו, נוביק על־ידי שולמו זו
 להניח יש המשטרתית. השגרה של הרגיל

החושך. מנגנון מתקציב באו הכספים כי
 שעות 24 ביליתי ארוכות שבועות במשך

ש הבולשת סמלי שומרי־ראשי, עם ביממה
 אי־אפשר ליום. משמרות בשלוש־ אותי ליוו

 אדם של במחיצתו ארוכות ,כה שעות לבלות
 עם התידדתי כך עמו. ולהתידד להכירו מבלי

הסמ מהם: שניים עם וביחוד אלה, בחורים
לייבוביץ. ודויד בר־דיין מנשה לים

בר־ ,שטיינברג את המשטרה אסרה כאשר
 בלש בלילה בביתי הופיע ולייבוביץ, דיין

 שומרי- עם בשעתו נמנה הוא שגם אחר,
 את מוסמכות, כעובדות לי, מסר הוא ראשי.

 שעוד השלושה, נגד ההאשמות חומר כל
ב לפקפק סיבה לי היתר, לא סודי. אז היה

האיש. כנות
 בכל הפרטים. אמיתות את לבדוק ניסינו

 פירסמנו כך אותם. אישרו המשטרה משרדי
 שטיינברג פרשת על הראשון ח;הדו׳' את

 האשמות כל את שהכיל ),978 הזה (העולם
 בלב זאת .עשינו עוזריו. ונגד נגדו המשטרה

 אבל היטב, הכרנו לא שטיינברג את בבד.
 חשבנו וחיבבנו. הכרנו הסמלים שני את

 גם להקריב עלינו וכי ברירה, לנו שאין
האמת. למען ידידות רגשי

★ ★ ★
 כי שהרגשנו עד שבועות, כמד, עברו

 לנו. שהוטמנה גאונית מלכודת לתוך נפלנו
 אלינו נשלח סמל אותו כי ספק נשאר לא

המוש אויביו הארצי, המטה ראשי על־ידי
 זו למטרה שהשתמשו זה, עתון של בעים
 משומרי־ כאחד לנו ידוע שהיה באיש דווקא

דוו כי השיגו כך בו. חשדנו ושלא ראשנו
 שפירסם הראשון העתון היה הזה העולם קא
שטיינברג. על השמצותיהם את

 היה המאסר, מן שטיינברג יצא כאשר
 כי זאת, עשר, לא הוא עלינו. לכעוס צריך

ה באחד בא זאת תחת לבנו. בתום האמין
 את לי וסיפר דירתי אל הראשונים ערבים

 הדברים כי רשימות, רשמתי לא הפרשה. כל
 רצה שטיינברג לפרסום. עדיין אז נועדו לא
בצדקתו. אותנו לשכנע רק

 שעות כמה ישבתי לילה שבאותו זוכרני
ה כל את בראשי להעביר וניסיתי בכסאי

 משקר. ששטיינברג להניח ניסיתי אפשרויות.
ה של הפנימי ההגיון עזר. לא דבר שים

אחת: למסקנה רק מקום השאיר דברים
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 הראשי: העורך
אבנרי אורי

 המערכת: ראש
כהן שלום

עורכי־משנה:
סלד אורי איתן, רוב

כיתוב: עורך
קשת סילבי

 בכיר: כתב
תבור אלי

 תבנית: עורך
צור אוזרוו

 המערכת: צלם
הרז אריזז

המערכת: חברי
 נלור, שייע גבי, ניצח ביבר, ישראל

 רוני ורר, רותי הורוביץ, רויר גלילי, לילי
 אלכם מאובר, אוסקר הרמוז, אברהם זוהר,
קרן. שלמה קינן, עמום סטן, אביבה מסים,

מכתבים

 קרבן נפל הוא האמת. את אמר שטיינברג
ומלוכלכת. שפלה למזימה

להש עלינו כי לי ברור היה רגע מאותו
 לשטיינברג לעזור כדי השפעתנו בכל תמש

 ללא לרשותו העמדנו צדקתו. אח להוכיח
 להסביר כדי הזה, העולם עמודי את היסום

ש הגדולה, כתבתו הפרשה. על דעתו את
 עוררה ),991( הזח העולם בגליון פורסמה

גם אלא הרחב, בציבור רק לא עמוק זעזוע

? כשלום מעוניין מי
קידמ אני כי )1006 הזה (העולם ציינתם

 מיניסטריונים ״להקים בהצעה לפניכם תי
 טיפוח לשם מדינה, בכל לשלום מיוחדים

 תתפלאו בוודאי העמים״. בין שלום יחסי
 מעי: שהציע אחר, היה לפני נם כי לשמוע,
 כמדינאי מפורסם והמציע הזאת, ההצעה
 מר הוא הלא בארצות־הברית, גדול יהודי
ברוד. ברנרד

י נ פ ל . . מכ ומה טי המצב עמד עיני .
 אני זוכר מלחמח. הכרזת על היום ריעים
 וצרפת, פרוסיה למלחמת שקדם מה ביתור
 המקור הקודמת. המאה של השבעים בשנות

 מסופר ושם ביסמרק. של זכרונות ספר היה
 בבית־ ישבו רוהן ופון מולטקה ביסמרק, כי

 אם מולטקה את שאל וביסמרק אחד, קפה
 בין עכשיו מלחמה תפרוץ שאם בטוח הוא

ה סולטקת תנצח. פרוסיה וצרפת, פרוסיה
 עביסטרק ההחלטה נתקבלה אז בחיוב. שיב

ש ומולטקח הבטחון, שר אז שהיה וטרוהז
המלחמה. את להחיש המטה, ראש היה

 צורר היה מהסם, היה שווילהלם מכיוון
 נפול־ את להביא בכדי טלגרמה, איזה לזייף
 ש־ בכדי הראשון, ווילהלם את שיעליב יאון

הטלג — מלחמה להכריז יוכרח נפוליאו!
ב רואים אנו פה מאסם. המפורסמת רמה

המל את עוללו אנשים שלושה שרק רורות
 מצר מעוניין, היה לא מהם אחד ואף חמה

 שבקיאים אלה השלום. על לשמור תפקידו,
לז יוכלו שקרה, מה ויודעים האחרון בזמן
 המלחמה, על החליט אחר שאיש מאורע כור

 אחראי אדם הממשלה בתור שנמצא מבלי
השלום. על לשמירה

ירושלים ״נר״, מערכת בנימין, רבי

הדוקטור פני
ה על שכתבתם מה את רב בעניז קראתי
 (העולם בעזה כלואות שהיו המצריות משפחות

 הרופאה על שכתבתם מה וביחוד ),1005 חוה
 מזה מכיר אני אותה אשר חסונה, פתהיה ד״ר

שד״ר הוא לציין ששכחתם מה רבות. שנים

ובנותיה חסונה פתחיה ד״ר שבוייה
 טע; אויבינו אולם עצמה. המשטרה בשורות

 העד' של מתועבת השמצה שזאת כרגיל, נו,
והיקר. הטוב כל נגד הזה לס

 נימי בכל איש־משטרה עצמו, שטיינברג
 החדש, לתפקידו בנקל התרגל לא נפשו,

 היה חייו כל אויביו. על־ידי עליו שנכפה
 הישיבות, שבאחת נזכר אני השלטון. איש
 להגדרת במיוחד קטלני נוסח חיפשנו עת

 בנו הסתכל הכללי, המפקח ממזימות אחת
 ״מה כורחו: בעל והפליט מוזר, במבט לפתע

 הנה?״ הגעתי איך כאן? עושה אני
 המוכן ישר, שאדם כמובן, היתה, האמת

 של בסופו להגיע מוכרח הצדק, למען ללחום
 בכך ירצה אם לוחמים, אנשים לחברת דבר
 מאשר פחות בכך רצה לא ואיש לא. ואם
להעיד. יכול אני כך על שטיינברג. זאב

 פסק־ את השבוע השופטת נתנה כאשר
 של שמץ מכל שטיינברג את שטיהר דינה,
 לזוהמה המשפטי הזרקור את והיפנה דופי

 זה היה הארצי, המטה בחצר שהצטברה
 ול־ הישראלי למשפט לצדק, גדול נצחון

 קטן נצחון גם זה היה עצמו. שטיינברג
 הקרב במרכז שעמד העתון הזה, להעולם

 שידע אף האיש, בצידקת ששוכנע הרגע מן
 מול וחסר־ישע, בודד אדם על מגן שהוא

 מנגנון־ ,המשטרה של המרוכז כוח־המחץ
׳ ביגי. של החצר וקבוצת החושך

או הבא. לסיפור בנקל תאמין שלא יתכן .
נכון. הוא לם

ב בן־גוריון דויד של האחרון בביקורו
ו שישבה בחיילת נתקל אל־שייך, שארם
הזה. העולם של בגליון לתומה קראה

 מלכת, עצר ושר־הבטחון ראש־הממשלה
 מידיה, בתוקף והוציאו העתון בגליון תפס

 אל־ את שתקראי ״מוטב הנאספים. כל לעיני
 זה?״ את לקרוא לך ״למה לה, אמר תרמך,״
 ושל בן־גוריון דויד של שהתנהגותם יתכן
 את מספקת שטיינברג בפרשת הזה תעולס

לכך. התשובה

 אומנם אתם . . בעזה וגדלה נולדה פתחיה
תמונתה. נחתם לא אבל עליה, הרבה כתבתם

 עזה ראזק, מערוף
תמונה). (ראה החסר את משלים הוד, העולם
וקיימת חיה הקרן

 •טל הפרטיים־לאומיים עסקיו על סיפורכם
 באיחור בא )100ד חזה (העולם נחמני יוסף

ה המדינה, קום מאז כי •טנים. שמונה -טל
 לו אין קרז־קיימת־לייטראל ששמו הזה מוסד
היטמיטן תחת מקום יותר

חיפה שולץ אליהו
. . ה הקרן קיימת תהיה זמן כמה עוד .

קיימת?
 תל־אביב בר, מרים

 קיימת הקרן הקודש: לספרי להאמין אם
הבא. לעולם

 במימיו שמן, רי רג אמנם הוא נחמני
 הוא אבל זה. המיושן המוסד של העכורים

 שהרי גדול. הכי הלוויתן מלחיות מאד רחוק
הדג! מסריח מני! יודע אחד כל

בת־יס חסון, רוברט

. .  הביתה להחזיר המורה העזה בני, ואת .
 את הביא לא שהוא מפני פנים, בבושת

הכחולה! לקופסה תרומתו'השבועית
נתניה דיופמן, אופירה

. . נפש! נועל זה אדמת? נואל זה .
תל־אביב בר־אור, שמואל

היבון קריאת
ה את מכתיב יערי שמאיר נראה עתים

 קשח יותר, קרובות לעתים לעורר. מאמרים
 האנטישמי, טיקוניס, ששמואל להאמין שלא

רק א.ו  ומדור המאמרים. את הכותב הוא הו
 שהזדהו טתי־המעט כולם. על עלה המכתבים

מר את תפסו ההרסניות, השקפותיכם עם
 ידי לצאת בכדי זה. במדור המקום בית

 אתר מתנגד איזה השאר בי! תקעתם חובה,
 מדי בולט וזה הרע. עין מחשש שניים, או

זוועה! כדי עד בעחון, שבוע
ירושלים הללי, י. יצחק

 או- שלי, בחברה וויכוח התפתח מזמז, לא
 רואי- אתם כי שטענו היו הזה. העולם דות

 מו־ שלכם הפוליטי הפסיטיזם וכי שחורות
י י  רוב ואתי — אני ואילו העם. רוח את י

 שירות עושים אתם כי סברתי — הנוכחים
 אשליות מפזרים שאתם בזה למדינה, טוב

 וחן הפוליטי למצבנו ביחס הן מסוכנות
 ואשר אותן שיצרו המנהיגים לאותם ביחס

פתרונו. למען לפעול עליהם
 במערכה במיוחד בולטת שלכם, זו עמדה

 כי בנאווה מציין ואני הנוכחית הפוליטית
והת החולשות את חושפים שאתם למרות

 התבוסנית בין שאינכם הרי הקשים, 0נא'
ול דגלנו את להוריד עלינו כי האומרים

 ישראל את המשווה במאמר להיפר. היכנע.
 אתם הרי )1001 הזה (העולם קרבית ה לאני

 כידוע שהיא, הסיפון!״ את ״פנו קוראים:
לפעולה. היכון קריאת

זזולון רוטמן, נחמיה

שמחון של טיהורו
 משפט אחרי עקבתי שנים ארבע לפני עוד
 )1006 הוה (העולם ארצי מירר, של הרצח
 ביצע שמחוז שחיים להאמין לי היה וקשה

 אי- אותו מכיר שאינני למרות הרצח. את
 של ״הרס״ר בתור ידוע היה הוא הרי שית,

 הדעת על להעלות כפליים היה וקשה ל צה
שפל. בה מעשה עשה כזה שאי׳ט

 — עתונכם בעזרת — מציע הריני עתה,
 של שמו לטיהור ציבורית וועדה ^טתקום
 כ־ ואחר״כר, הטשפם, חידויט על־ידי !טחיז׳

 את לו שיחזיר לרמטב״ל לפנות יזוכה, א״ר
בצה״ל. מקומו ואת דרנתו

בורגתא מושב אמטו, דוד
תי היו ב  של לשעבר מפיקודיו אחד ..

 נעימה חובה לעצמי רואה הנני שמחוז,
 ול- שחרורו, •טל המשמח המאורע על רבו ת:

הצודק. במאבקו הצלחה לו אחל
תל־אביב אשכנזי, אהרן

אח אי אח
 הערבי המדור של תקציבו •טהנדלת ברור

 ל- ע׳טויה )1001 הזה (העולם ישראל בקול
הער למדינות שידורינו את בהרבה שפר

 רציניים כוחות ישנם כי לי ידוע ביות.
 שהניעו היהודים בין ביתור זה, ביטטח מאד

 די לזכור עלינו אולם וממצרים. מעיראק
 ליהודיים לא מופנים יהיו אלה שידורינו

 כז על ערב. לעטי אם כי ערבית, דוברי
 ;בו ולטפח לגלות השידור שירות על חובה
 ב- מעולים, ואמנותיים אינטלקטואליים חות
 אל שגישתם עצמה, ישראל ערביי קרב

טב יותר הרבה תהיה לנבול מעבר אחיהם
ויעילה. עית

בת־ינז חסן, אליהו
השבויים טיול

 על הרשימה את •טכתב למי גדול בראבו
 (העולם בישראל המצריים הקצינים ביקורי

 למשרד נדול יותר עוד בראבו ).1001 הזה
 לנצל- — הראשונה הפעם וו — שידע החוץ,

 בין חיובית לפעולה בלתי־חוזרת, הזדמנות
הכבוד. כל הערבים.

ירושלים שופמן, גחן

 מכותר חיה שרק אל-נאצר, עבד גסאל
 מן בשובו בארצו, מהפיכה חולל בישראל,

 מאות אותם יעוללו מה יודע מי החזית.
האמיתיים? ישראל פני את שראו הקצינים

 תל־אביב חנניה, שמואל
בקהיר! עינו שלנו השבויים ואת

נובריר. טל, נורית

סיני ת1עליל
 הטוב האישי הסיפור על סיני, מיבצע משתתפי החיילים, כתחרות

 זכה חודשיים, לפני זה כמקום עליו שהוכרז המלחמה, של ביותר
 שהשתתפת קרבית כיחידה קצין עופר, שמשון הראשון בפרס

סיפורו על כמיכצע,

ד ״עקבות בחו
 חויות כל עם שנאבק איש־מיליאים של מזעזע מיסמן־ הסיפור,

 הערכה, כאות הזה.״ ״העולם של ־קרוב בגליץ יפורסם המלחמה,
לפפום עתה שיגיע המוכטה, הפרם את להפפיל המערכת החליטה

ל״י. 200 של


