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 אבנרי אורי הגיש כזז״ב, הראשונה בשנתו
 אחרת סיעה מכל יותר — שאילתות 285

 הגדולות לבעיותיהם כולן נגעו הן בכנסת.
 פנו שבחלקם ישראל, אזרחי של והקטנות

לעבו נגעה מהן אחת רק הזה. העולם דרך
 די לי ניראה המיקוד. עצמה. המערכת דת

 פירסומו את שיצדיק כדי ומתמיה, חמור
השאילתה: וזו מחדש.

 סופר 30.11.66 סיום הזה העולם בשבועון
 אשר זהבי, נ. מר ׳תל־אביבי צלם־עתונות על

 אשת אשכול, מרים הגברת את לצלם ניסה
ראש־הממשלה.

 על ציוו אשכול הגברת של ראשה שומרי
 ומשלא מהמקום, להסתלק הנ״ל זהבי מר

 שהיו הנ״ל, השומרים על־ידי הונה הסתלק
הבטחון. משרד עובדי
 במשטרה. המיקרה על התלונן זהבי מר

 תטפל נן!לא המשטרה לו הודיעה לדבריו
הן: שאלותי בתלונתו.

 סר הוכה באם המשטרה תקרה האם )1
הבטחון? משרד עובדי על־ידי זהבי
ה1ה אם )2 — נ

 לטפל שלא המשטרה החליטה האם א.
בתלונתו?

 — בתלונתו לטפל שלא הוחלט אם ב.
כן? הוחלט מדוע

 שיטרית בכור המשטרה שר השיב השבוע
בלשונה: תשובתו, וזו לשאילתה.
כן. — 1 לשאלה
כן. — (א) 2 לשאלה

 תוצאות לאור — (ב)
החקירה.

 אשכול מרים סירבה למה עכשיו לך ברור
הצלם? את שומריה היכו ומדוע להצטלם,

לי. גם לא?
★ ★ ★

 שגדרות מיתוס בציבור נתעורר לא ״האם
 הבעיה את יפתרו אלקטרוניים ומכשירים

 הבר, איתן שאל כך הגבול)?״ אבטחת (של
 רב־ את אחרונות, ידיעות של הצבאי כתבו
רבין. יצחק אלוף

 קשור הזה ״המיתום הרמטכ״ל: השיב
 שיש בהשפעה האחת: יסוד. שגיאות בשתי

וישי גיסו של מדיניות פאסיבית, למדיניות
 תרתיע שלא רק שלא מיכלאות, בתוך בה
 לפעולה. אותם תדרבן אלא החבלנים, את
 היו שבוצעו החבלה שפעולות מאמין אני

מתגו החשש אלמלא וגדלות, מתרחבות
צה״ל. של בה

 ובוודאי — גבול אין השניה: ״השגיאה
 הרמטית. לסגירה שניתן — ישראל גבול לא
ה על טובים האלקטרוניים האמצעים כל

 מיגבלות להם יש מעשי בשימוש אבל נייר,
 ניתן מסויימים, בקטעים זאת, עם רבות.
אלקט ובאמצעים בגידור הגבול את לסתום
זה.״ בכיוון פעולות תיעשינה רוניים.
 את המאמץ השני, החלק על שמח אני

 הגבול של קטעים לגבי לפחות — ההצעה
 הזה, העולם עורך ידי על שהועלתה —

 הזה (העולם דויד״ מגן ״קו הכותרת תחת
 חורג ההצהרה של הראשון בחלק ).1527

ומנו הטהור, הצבאי האספקט מן הרמטכ״ל
ומיכלאות. גיטו של בסיוט פף

 לשמירה המוצעים גדרי־התייל לא אבל
 יש אם לגיסו. המדינה את יהפכו הגבול על

 קיים. כבר הוא הרי — גיטו על לדבר מקום
 היום מן הזה, המישטר מדיניות אותו יצרה

העצמאות. מלחמת קרבות אהרי הראשון
 להפיל כדי דבר עשו לא המישטר ראשי

 חומות שהן והשינאה, ההתבדלות חומות את
 הנפשי המצב את תשנה לא גדר הגיטו.

 היא לרעה. ולא לטובה לא — במאומה
 אם לצמצם, טהורה: צבאית למטרה נועדה

 מעבר עוינות הסתננויות לגמרי, למנוע לא
 ללא כל, מבל בכל ההצעה דחיית לגבול.

כ להתפרש עלולה ממש, של ציבורי דיון
 גם לערוך המאפשר הקיים, המצב העדפת

פעולות־תגמול. להבא
★ ★ ★

 בראדיו, שוקיירי אחמד על שומע אתה
גם והשבוע העתונים, דפי מעל עליו קורא

 שנציגי מניח, אתה הזה. העולם דפי מעל
המדוו הזרים והעתונים החדשות סוכנויות

 הוא איך יודעים עמו, נפגשים עליו חים
 לכן חושב. הוא מה מדבר, הוא איך נראה,

 עתונאים של דבריהם בהעתקת חשיבות יש
ופי מיוחדות הערות הוספת תוך — אלד,

השבוע. עושים אנו כך ישראליים. רושים
 של הערכותיהם על רק סומכים איננו אבל

זרים. עתונאים
 את פגשנו אנוכי וגם אבנרי אורי גם

 האחרונות. בשנים פעמים מספר שוקיירי
 שנים, שלוש לפני פגשתיו האחרונה בפעם

 נאום עתה זה סיים הוא האו״ם. במרכז
 הנציגים. לטרקלין ויצא ישראל, נגד ארסי
 נפגשים קטנטן, בר שבקצהו זה, גדול בחדר
 היחידים והזרים העולם, אומות כל נציגי

עתונאים. הם לתוכו להיכנס הרשאים
 ברצון הסכים והוא לשוקיירי, ניגשתי

 חשובות לו שנראו הנקודות על לעמוד
 שאני שידע מביתן אבל בנאומו. במיוחד

 למסור מובן היד, לא ישראלי, עתון מייצג
לפירסום. הצהרה שום

 ורבים — ערביים מנהיגים עם בפגישות
 — שוקיירי מאחמד וחשובים גדולים מהם

רבה בחופשיות השיחה כלל בדרך מתנהלת

הזה״ ״העולם כצילום שז־קיירי
 שלא מאליו מובן המקרים, ברוב למדי.
 על נרמוז ולא בן־שיחנו, שם את נזכיר

 שלא האיש מבקש מעטים, במקרים זהותו.
 אלה כלומר: שיחתנו. תוכן את גם נזכיר

 התווד־ ושיחת אישיים, חילופי־דעות רק הם
עות־והערכה־הדדית.

 אלה אישים מעוניינים כלל בדרך אבל
 מיקרה שם. בעילום יפורסמו, שדבריהם
 אבנרי אורי של פגישתו היתד. יוצא־דופן

 האשת העיראקי, החוץ שר אז שהיה מי עם
 תוכן לפירסום התנגד שלא רק לא ג׳וואד.

 במרפד הפגישה את קיים אלא השיחה,
 ישראליים לעיני באו״ם, הנציגים טרקלין
כאחד. וערבים

 לגמרי. שונה היתד, שוקיירי עם פגישתי
 לעצמי להרשות יכול ״אינני אמר: הוא

 ואחר ישראלי!״ עם מלה להחליף אפילו
לציטוט!״ לא זה ״וגם הוסיף: בך

לע זאת בכל מוכן היה אחד דבר אבל
 הייו זה בעמוד התמונה שאצלמו. שות:

התוצאה.

תזכיר
ד! את תל־אביב משטרת עצרה השבוע הדוגמניות. וסוכני המשטרה •

 אלפי עשרות בהוצאת כחשוד בתל־אביב, לדוגמנות באטרפליי סוכנות בעל כהן,
 הדוגמנות. בשדה תעסוקה להם ימצא כי שהאמינו וצעירים, מצעירות לירות

),1514( הזה העולם של מיוחדת תקירה בעקבות באה זה בשמח המשטרה התעניינות
 בלתי־ אנשי־עסקים נמה זה לשטח חדרו רציניות, סוכנויות לבמה נוסף כי שחשפה
הון. הגורפיס רצויים,

1531 הזה העולם


