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 בחיפה בית־המשפט באולם ישבתי השבוע

 אלכם חבר־המערכת של עדותו אחרי ועקבתי
 אלי פנה כאשר ),9 עמוד (ראה מסים

 חשוב עתון של הכתבים אחד בהתפעלות
 את כך מנהלים באמת אתם ״מה, מאד:

שלכם?״ החקירות
 יצחק הקבלן ישיג מר, עדיין ברור לא

 העולם נגד שהגיש במשפט־הדיבה פרישמן
 אולם בשופטים. תלוי יהיה הדבר — הדה
 בתיק להמחיש הצליח הוא ברור: אחד דבר

 הזה, העולם של שיטות־ד,עבודה את זה
 בסמינריון חומר־לימוד לשמש שיוכלו בצורה

של ימים שבילו ,אנשי־ד,מקצוע לעתונאים.
 לא עתוניהם שרוב (למרות באולם ילים

ה המשפט על אחת מילה לא אף הדפיסו
אזניהם. למשמע כמעט האמינו לא סנסציוני)

 בסוד הזה העולם חקירות אפופות לרוב
 שאי־ ,מודיעים בעשרות נעזרות הן כמוס.
 האופי בגלל זהותם. את לגלות אפשר

 אפשרות כל לנו אין רובן, של הפוליטי
 מבלי שלנו, העבודה שיטות את לגלות
כולו. העדין למבנה נזק לגרום

 הוא אין שונה. פרישמן משפט אולם
 המשפט שבמשך (למרות בעיקרו פוליטי

 חשובים פוליטיים צדדים להתגלות עלולים עוד
ל זקוקים אינם המודיעים רוב הפרשה). של

 מתכוננים שהם מאחר האלמוניות׳ מעטה
הז זו בפעם ניתנה כך בעצמם. להעיד
 העולם פועל איך להראות מצויינת דמנות

 ידיעותיו, את בודק הוא יסודיות באיזו הזה,
ל משלב החקירה עוברת קפדנות ובאיזו
 והלאה. — הידיעה לפרסום עד שלב,

★ ★ ★
 ניתנה במשפט הראשונה הגדולה ההפתעה

 התיק מן הוגשו כאשר הראשון, ביום עוד
 המערכת מכתבי אלד, היו מכתבים. שלושה

 משרדי בשלושה בכירים פקידים לשלושה
 כללו הם והמשטרה. האוצר החוץ, ממשלה:
 בבירור, מנוסחות מפורטות, שאלות עשרות
 רשמיות. תשובות המערכת ביקשה עליהן

 ברורות תשובות ניתנו אחד במקרר, לפחות
 החקירה ממסקנות רבות שאישרו ומפורטות׳

 כמו צילצלו עצמם המכתבים המערכת. של
לימוד• ספר של דגמים

 שוחח מי עם לגלות הכתב נדרש כאשר
ל שיכלה רשימה הוגשה הפרסום, לפני

 ישראל- ביחסי ומי מי לספר תחליף שמש
 להם שהיה שהאנשים, רק לא תורכיה.

 ארוכות, רואיינו הפרשה׳ עם כלשהו קשר
 תויקו בקפדנות׳ נרשמו שדבריהם אלא

 הכילו שלא קטנים, פתקים אפילו ונשמרו.
נשמרו אחרת, או זו צדדית הערה אלא

 של הפעולה יומן עם יחד בתיק, בקפדנות
החקירזז. את שניהל הכתב
 המערכת הישראליים. במקורות די היה לא
 אישור קיבלה התורכית, לממשלה פנתה
שנאספה. האינפורמציה מן לחלק

 הזה העולם הכל. לא עוד זה גם אולם
הנא האנשים של הגב מאחורי פועל אינו

 אותם מוליך הוא אין גם בחקירותיו. שמים
 בארץ שנוהגים כפי חלקלקות, בדברי שולל

 לסחוט המבקשים מאד׳ מכובדים עתונים גם
 מפוקפקת בדרך אינפורמציה מקרבנותיהם

הת בו לשלב החקירה הגיעה כאשר זו.
 פנה פרישמן׳ נגד ברורות האשמות גבשו
 עצמו, את זיהה המערכת, נציג אליו
 אותו וביקש ההאשמות את באוזניו פירט
ישנן. אם — וטענותיו תשובותיו את לתת

מקו בצורר, זו הזדמנות ניצל פרישמן
 (דבר הכתבה את לדחות ביקש הוא רית:

 לספק במקום אך — לו) נענתה שהמערכת
 ואת המובטחת האינפורמציה את למערכת
 הארץ. מן יצא הפרשה, על שלו גירסתו

 שנה■ כעבור רק חזר הוא
̂ו ו ז ̂ל ̂ז ״

המיו התכונות את הדגים כולו המשפט
 הזה. העולם כמו שבועון־חדשות של חדות
 בכלים, לא מצוייד אינו ישראלי יומי עתון

 כדי הדרוש החוקרים בסגל ולא בשיטות לא
 מסוג ומדוקדקות ממושכות חקירות לנהל

 אחת שיחה על לרוב מבוססים גילוייו זה.
 המתמחה ,שבועון־ד,חדשות אולם מישהו• עם

ומהי הגינות של נוהלים מגבש בחקירות,
 הוא אחרת. לגמרי בצורר, פועל מנות,
 — ממלכתי כמעט — חשוב תפקיד ממלא

דמוקרטית. בחברה
 הזה העולם כתב על־ידי נתגלה זד, כל
 שנקרא מאחר לעדותו, כלל התכונן שלא

 כעד לגמרי, מפתיע באופן העדים לדוכן
 אם מסופק אני השני. הצד של הראשון

 ממלכתי מנגנון על הנשען משטרתי, חוקר
 שיטות־פעולה בעדותו מדגים היה עצום,

יותר• קפדניות
 את ברחוב הרואים הזה, העולם קוראי

 וקוראים חדשה חקירה על המכריז השער
 איזו לדעת יכולים אינם התוכן, את בענין

 ואף ימים כמד, דרושה, היתד, עבודת־נמלים
 כדי אינפורמציה, לאסוף הוקדשו שבועות

 הצי על לפעמים המשתרעת כתבה לספק
 פריש־ הקבלן של לזכותם יירשם בלבד. טור
 אחת פעם להדגים לנו שעזרו וסניגורו מן

 אחראית עבודה מבוצעת איך כל לעיני
זו. ומייגעת

□כתבים
יחטא כי נשיא
 התערערו רב זמז זה האמת, על אורה

ת כי שיו מון א אי ת ה ם למוסדו הליי ו המינ
ת לאור בארץ. הממשלתיים ה ההתרחשויו

ו לנגד עוברות נ י נ ם בחיי עי  מ! יום, היו
מון של שמץ שישאר הוא הנמנע ת אי  למוסדו

רו; ומעילה יום כל אלה.  יום עובר לא בצי
ה יתפם שלא ד איז  ובמי במעילה. בכיר פקי

 לא אם ומבטחו אמונו לשים הצבור על
ריו ם בפקי הי ם המעצבים הגבו  את ומנהלי

 לדעת נוכחנו והנה והעני? הקטן העם רכוש
ת כי נו, טעו די מון בי אי ם שהיינו ה  צריכי

מהת כתוצאה ומתערער הולד להם לרחוש
ם אלה המועלת. נהגותם שבי  בממשלה היו
 מה בי הכוס, עברה עליהם גם ובכנסת

ד ני  משרד הבטיח חדשים כמה לפני אם נ
ת על הבלו מם כי האוצר ריו סיג  לא ה
ר אמי מים וכעבור י האוצר העלה מספר י

ת מחיר את ריו סיג בהב ,התחשבות ללא ה
 מבתבו אחרי נאמר ומה הראשונה? טחתו

ת סהר: למר הממשלה ראש של  להקים ״זכי
בעולם." המעולות מן משטרה
ת ברם, שיו אי  שהיתה במעלה הראשונה ל

נו עיני שר הצדק כסמל ב ד והיו  נשארה עו
מון. שלהבת  כבתה זאת עוממת ונחלת אי

א נם ה במתן לעינינו, הי  שלום למר החנינ
 וזאת ל״י אלה 35 של בסכום שמעל רון

 בענשו החמיר העליון שבית־הדיז אחרי
ה (העולם  שמענו טרם עתה עד ).1081 הו

ה על שיא שהעניק חנינ  מתור שגנב לגנב הנ
 ש- טכיון למה? זה וכל כלכלית. מצוקה

במס מהלכים אין ללחם והרעב הקטן לננב
 שחי נדול לגנב אבל המקובלים. דרונות

ם חיים רי  ל״י, אלה 35ב־ רק ושמועל סדי
ה לזה אחת, שעה בכלא ישב וטרם ע  מני

מון תנינה? די האי חי ב כבה שטרם הי

מון אזרח,  בלבבות לפליטה נשאר שעור האי
איננו. הלך הוא גם רבים, אזרחים שיא ו  נ

. . . יחטא כי
תל־אביב פיק, זלמן

ריון נכו! אם  של הפטרון הוא שבן־נו
ה כל אז רון, שלום א המדינ תיאט־רון. הי

ירושלים שרון, יהושע
ביג׳ירדן. או

ה כאיש צי פוזי שיא שכבוד או  לו יקר הנ
שיא לשכת כי אמונה לי יש מכל,  תביא הנ

תו ע די  מיו- ״פושעים הכתבה תוכן את לי
 שנית. ישנה לא זה ומקרה בעתונכם, הסיטי'

חד להצטער אין אגב, דרד מיו  מחרדתו כ
שיא של  וה, למקרה העליון בית־המשפט נ
 מטפה שבועות לפני שרק בחשבון ניקח אם

 סהר. יחזקאל את ולשבח להלל לנכון מצא
ת על התקפה עם כבד בד החופשית. העתונו

ירושלים בר־כוכבא, יצחק
ת על שקראתי אחרי ב השודד עלילו

נו זה ׳טגבר למסקנה הגעתי תחתונים  אי
ש הצעתי, את מצרה אני פשוט. פושע

שיא יחון המקובל לנוהג בהתאם  המרינה נ
לי ואפשר השודדצ׳יק, את הש לו לסדר או

בחוץ־לארץ. לשנה־שנתיים תלמות
חיפה ג., יעקב

לויי כתבות שחיתות גי  קיבלו שלכם ה
פי האחרון בזמן  פעם רציני. יותר או

 היום סרקסטי, בסננוז הכל כותבים הייתם
ם אתם שי שה הבעיה אל ניג רצי יותר בני
ת ה ערד את ממילא המעלה ובוגרת, ני

 הפושעים על כתבתכם הכתובים. דברים
ם א המיוחסי לכד. מאלפת דוגמא הי

יפו פרסיאדו, רחל
סוחר סוחרי

מר נגד שהעליתם ההאשמות שכל יתכן
 (העולם סוחר שמואל ישראל נכחרת כיב
 איו זה בשביל אולם נכונות. )1031 הזה

ד צורך רי  תמהתי טוראי. לדרגת אותו להו
 את הורדתם סוחר של השער שבתמונת

. הפלאפלים שלושת . .
 נהריה לבני, דן

 של סינזני־הדרגה את הוריד הזד, העולם
 שלא כדי מתנזונת־השער, סוחר אלוף־משנה

 שאינה מפוקפקת בפרשה צה״ל את לערבב
לו. נוגעת

קוראי־ בפני לגולל העזתכם על הכבוד כל
ת אחת את כם  במדינה, המכוערות הפרשיו

סו אחרים שעתונים לטשטשה. מה משום ני
רחובות אלמני, ניסים

קיו חרפת על כתבתכם  אחת היתה טו
ה לאחרונה. שקראתי המבריקות הכתבות  הי

ח זה תו די ני סו  תמונה שנתז ומקצועי, י
 הישראלי הכדורנל בשדה המצב על מקיפה

שטח מתמצאים שאינם לאלה נס זה. נ
תל־אביב שניצר, ראובן

 במסעה המחפיר מז הרבה שהיה נבו!
ת המשלחת של שראלי האסי למשחקים הי

 צריכים הייתם לא אולם לטוקיו, אתיים
 במסע שהיו האור נקודות ממעט נם להתעלם

ת ישראל שם הבאת זה: ם לריבו אסיאתיי
רוהו שלא הייתם להיפר, לכן. קודם הכי

 ארגו־ נם שקיימים אלא דעותיכם מוסריים
ם ם. סנטי  את קראנו שנים על שנים מתנגדי

ת  בשטנה, השיבו והללו לשלום ערב מדינו
רנו יצרו המה ואר המה ורצה. תגר  עבו
 אלא לנו אין ברירה״. .איז המושג את

ת  בשבטי להם להורות מהם, חזקים להיו
פו אם ברזל חרי  שלהם. השטנה מחשבות את י

ם בדיעבד לי עי  ו־ שקטים חיים עבורנו י
 איז של חיים מאשר במרחב, שלוים

א אפשר ברירה. בו  של זאת ורוח יום וי
לי עמים, אותם על תנוח בנה שלום  אז או
ה כינון של הרעיון את נעלה ר צי משו וי

 מחובת ברירה: אין אז, שעד אלא תפים.
ת או חודנו הוא המצי מי י בון. החזק הלאו הנ ו

צה״ל פרנקל, יוסף טוראי

ה שני של מכתביהם על י־ענות ברצוני
אד מחמוד מקלנסואה, ערבים  אל* ועבד רי
 צדקתם ).1080 הווז (העולם פרוג־י תמיד

 העם נקרב נם שהיו מלשינים, על בדבריכם
די. הו שינים הי  אומה. בכל ישנם כאלה מל

ה יחם אולם ט כלפי המדינ עו  הערבי המי
נו ה כל סבורים. שאתם בפי רע כה אי  מדינ

 או טוב אליכם מתיחסת היתר! לא אחרת
ת מאשר רע תי שלו נכון ישראל. מדינ  היי

תי אני נם במקומכם  להשתחרר רוצה היי
 נסו העולם. הוא כזה אד צבאי. מממשל

 ראו התמונה. של השני מהצד להסתכל נא
ת של יחסן את ם אל ערב מדינו טי עו מי  ה

ם דיי הו  אל־חמיד, עבד לי, האמז שלהז. הי
תי לא אני טה ללמור זוכה היי ברסי אוני  ב

טה לומד שאתה בפי ערבית ברסי אוני עב ב
רית.

תל־אב־ב ו., אסתר
ונופש גלות

ם באהד ב תי ליונו ה (העולם מנ  )1018 הו
ע פי שלים, אלמוני מקורא מכתב הו  מירו
לי ל״י חמש התורם  בתור בצפת. טק״י לנו

ם את הרואה צפת, תושב קורא לי  במה הנו
ם, פעמים  אותו את להעמיד ברצוני ביו

 את שהכריחו נבון זה איז טעותו. על קורא
ם 10 לי  להם הציעו אחד. בחדר לנור הנו

ם רי  תפקידם סרבו. הם אולם נפרדים, מגו
 אחת טמסעדה בהליכה ברגע מתבטא בגלות
תם חוץ היום, כל בסשד לשניה  מהתיצבו

 מבקרות משפחותיהם רק לא במשטרה.
ם עשרות אלא הזמן, כל אותם די די  מקי: י
 נראים הם אופז, בכל בצפת, הארץ. רחבי

ם בראשוני  פתיחת את המבשרים הקייטני
הקייט. עונת

צפת אונגר, אליעזר
הזוועות זכר

ם גרמנים?״ נשנא ״למה לי  השיב אלה בטי
ד מר ממשלתנו, ראש ריון, דוי  בראיון בן־נו

אי עם רמני עתונ  נדולה האם השאלה: על נ
 צרורות כי יתבן לגרמנים. בישראל השנאה

שילומים י את היבו ה נ׳  אולם בשכחה. בי
ם ממשלה כראש דבריו  העם את מחייבי
ם למחול יוכל לא והעם בולו.  על לגרמני

 קשה האם ונפשו. לגופו שחוללו הזוועות
 בי לעצמו לתאר בישראל הממשלה לראש

ם, רבבות יש הודי ד שנפשם י  סולדת עו
תי נרמנים? עם ממנע כיום כי  בתדהמה הו

 אותו מאשר פחות לא ממשלתי, ראש מדברי
אי נרמני. עתונ

גבעת־רנזבס מרקוביץ, א.

המתלוצץ הפורץ
 מטה ביצד בעתונות, לקרוא הופתעתי

י ישראל. הגנב נ ו צי נ המשפט מהלד את י

המיקאדו ואהי (שמאל) רזביק כדורגלן
ש צריכים ם את להדגי ה תי שו ש של פני הי
ם שחקנים עם ראלים ם אסיאתיי שי אי אח ו

 כי אלה אנשים להכרת הרבה שתרמו רים,
לאסיה. שייכת ישראל

 חיפה לזר, צבי
מו שתו נ  רזניק נוח הנבחרת שחקן של פגי
תמונה). (ראה יפאן קיסר של אחיו עם

השתלבות
 העולם בתביעת בית־המשפט, בפני בדבריו

ד הוה  אבנרי מר מפר השבוע, רבו ננ
בוד שעסקה אנשי־רוח קבוצת על  מצע בעי

 מפרסם שנים מזה למדינה. חדש רעיוני
טי קו בעלי מאמרים אבנרי מר לי  מסוים, פו

 במאמרים המובעות הריעות בי לי ונדמה
ד את משקפות אלה סו  לדעתי הנ״ל. למצע הי
 רבים אלפים ודאי המונה חוג, בארץ קיים

שבועונכם והרואה  גלילי לילי את רק לא י
ת ורותי ד (הנחמדו  והמז־ ,כשלעצמן) מאו

ת דהה  במרחב. להשתלב הצורר עם עקרוני
 ישקלו בכר שהעוסקים הראוי ם! כי סבורני

ה לא אם ע  של מפורט לפירסום העת הני
 להפכו מנת על החרש, הרעיוני המצע

ח ולאפשר הרבים לנחלת בהקדם  עליו ויכו
ש בו עה כי נראה לי ריעות. וגי  העת הגי

ה רב וכי לכד הי  לרעתי, המצטרפים מספר י
ו במרחב ההשתלבות בעקרונות הרואים
שחיתות במלחמה סוד הצבורית ב לאלטרנ י

הקיים. למשטר טיבה
תל־אביב נגיד, א.

ה פי טו ל נאה או  — עתונכם לעצמו סינ
ם דאמת, אליבא במרחב. השתלבות ואף נאי

הג כשהוא לטובתו, ד נפש כתולה מתנ מי מע  ו
ם לשטות ומצליח הוזה, פני ו בעתונאי

ם  מקרוב שמכירו אדם רק כאהד. שופטי
ה במה עד לדעת יובל ת תהי עי ט  ההנחה מו

חולה. שהוא
תל־אביב זלדון, אברהם

. . ני ספק איז . ציו השנה. א?ש הוא שבנ
חיפה חביב, חיים

א ו ה . . ה יכול . רה קריירה לעשות הי הי  מז
כנסת. הבר בתור

שקלון פולאק, ש. א
ע אני  הממשל את להסיר לממשלה מצי

ם הערביים הכפרים מז הצבאי ולה הצנועי
ם לרסז כדי לתל־אביב, אותי עביר פורצי

ם נוצצים שודדי בתחתונים. ו
לבון ס., מיכאיל עי

האמבטיה מלכת
 לתחרות הראשון הקול את לתרום ברצוני

ת .58 המים מלכת בחירת של הדמוקרטי  ׳
 דפנה של בחירתה בער שלם בלב אני

 סוף ).1081 הוה (העולם הארבע בת שמורק
א סוף  בי הסוד, את שיודעת הראשונה הי

מושר. יותר זה יותר שמסתירים כמה׳
חדרה אבקביץ׳, יורם

ד יש אם ת כמה עו  שילדו- הרוצות אמהו
הן ת תי ה החמודו ת תהינ עמדו ת מו  לתחרויו
 מלכת בחירת את תארגנו שלא מדוע מים,

האמבטיה?
חיפה גלעד, פרץ
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