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התרבות היכל - תל-אביב
 לצה״ל 7ב־ 26.10 תורה שמחת מוצאי

הרחב לקהל 9.30ב־
 830ב־ 1.11 ד׳ יום • 8.30ב־ 31.10 ג׳ יום

המשרדים ויתר ב״רוקוקו״ כרטיסים

למגינים״ ״יד - יגור
28.10 29.10 30.10

2.11 ״ארמון״ — חיפה
 המשרדים ויתר ב״נובה״ כרטיסים

4.11 האומה בניני - ירושלים
המשרדים ויתר כהנא כרטיסים:

 הכושיות?״ הפצצה נערות ״איפה
הקדמי. השער בכותרת שעבר, בשבוע שאלנו

שידענו, כשם הן. היכן היטב ידענו בעצם•
 של במיבצע־בזק נלכדו השתיים רק לא כי

ה אולם הכטחון. ושרותי משטרת־ירושלים
 בתוצאות הקשור פירסום כל אסרה צנזורה

הזאת. הפעולה
הסנסציו הכתבות אחת את לגנוז נאלצנו

 מובן הישראלית. העתונות בתולדות ניות
 זה, נושא על עבדו אחרים עתונים שגם
רק הצנזורה דבר. לפרסם נאסר עליהם וגם

 — חשוב חשוד שנתפס פעם כל מארבים.
בסביבה. הזה העולם מצלמת היתד,

 ממתן .הסתייגו שבתחילה הקצינים,
הת השוטפות׳ פעולותיהם על אינפורמציה

 החלו מהם כמה השניים. מעקשנות רשמו
 לרמוז אף אלא שנעשו, פעולות לסכם רק לא

להיות. להם כדאי היכן להם
 דקות כמה רק לשעפאת הגיעו למשל, כך,
 את לכדה אשר החולייה לשם שהגיעה אחרי

והנשק. חומר־הנפץ עמוס הטנדר
 הכפרים לאחד השניים הגיעו אחר במיקוד,

 והש״ב. המשטרה עם יחד ירושלים, שליד
 ערכו אלה כאשר הבטחון׳ אנשי אל גילת הם

כתובות. של רשימה לפי סריקה
 לצאת משטרתית חולייה על הוטל כאשר

חד מעצרים לביצוע הלילה, באמצע מייד,
 אנשי־החוליה בין היה לא כי הסתבר שים,
 המערכת מכונית את לעזוב הציע שקד נהג.

 את קיבלו כמעט הניידת. של נהג ולשמש
ש החליט ארוסי יעקב שפקד עד הצעתו,

בעצמו. ינהג שהוא מוטב

★ ★ ★
הצ לא והוגן שקד שד עבודתם

 ערכו גם הם הבלשים. אחר לבילוש טמצמה
המו־ את הפעילו משלהם׳ פרטיות חקירות

הוגן
 חמישי מיום החל יותר הפירסום כי הודיעה,

אחרי־הצהריים.
 לפני חמישי ביום האיסור את הפר מעריב
 גם זאת לעשות מיהר ואחריו הצהריים,

ה המהדורות את ראינו אחרונות. ידיעות
 על כאב וליבנו — הוציאו שהם מיוחדות

וגנזנו. שאספנו העצום החומר
 ארבעה המופיע הזח, העולם של זה גליון

ה את מכיל היומיים׳ העתונים אחרי ימים
 שעבר. בשבוע אצלנו להופיע שנועדה כתבה

 לפחות לקרוא בינתיים שהספקת מניח אני
 המחתרת לכידת על שדיווח אחד גדול עתון

 הכתבה עם אותה נא השווה בירושלים.
 עבודת־נמלים איזו ותראה — זה בגליון

 וכמה הזה, העולם צוות על״ידי הושקעה
 הכתבה לף מגלה חדשים פרטים עשרות
הזאת.
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 המחלקה ובעיקר ירושלים, משטרת

 רב־פקד של בראשותו מיוחדים, לתפקידים
 ללא החקירה את ניהלה בשמי, נחום

 גבול קצה עד מתאמצים כשאנשיה ליאות,
היכולת.
 הזה ,העולם צוות עבד עצמו קצב באותו

 שקד, שמואל הזה העולם כתב הכתבה. על
 לירושלים יצאו כוגן, אורי המערכת, וצלם
 בקולנוע הפצצה גילוי על שנודע אחרי מייד
 שעות. 36 כעבור רק משם חזרו הם ציון.

 וחיו התגלחו לא ישנו, לא זה זמן במשך
 איימו פעמים תריסר וקפה. סיגריות על רק

 לא אם — אותם לעצור נרגשים חוקרים
וה מיבצעי־המעצר אחרי לעקוב יחדלו

(במרכז) שקד

ש בשעה וכך, העתיקה. בעיר שלנו דיעים
 מעצר על בכלל ידעו בודדים עיתונאים רק

 השניים של בידיהם היתד, כבר — הכושיות
העצורות. משפחת של המדוייקת הכתובת

 בידם היה לתל־אביב, חזרו כאשר לבסוף,
 את מסרו הם המיבצע. של המלא הדו״ח
 אותו שהכינה למערכת, והצילומים החומר
הת כאשר רק לישון. והלכו — לדפוס
ה הסקופ כי גילו יממה, כעבור עוררו׳

למקרר. הוכנס שלהם לוהט
 גאים אנו משם, אותו משהוצאנו עתה,

הבלע חותם את עדיין מכיל הוא כי על
דיות.

1572 הזה העולם


