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 פילקו זינגר, הובר, קנדי, : כביסה מכונות
 רהיטים. תפירה, מכונות סטריאו, מערכות

יבוא. מוצרי של מגוון מבחר בנוסף,
ימים 10 :הספקה
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דיפלומטי ולקורפוס לעולים יבואנים

 624555 :טל (בפסג׳), 113 אלנבי רח׳ :תל-אביב
 523085 טל: אליעזר) (ק. 18 מאירהוף ככר ״אדיב״, : חיפה
 55386 טל: רסקו, מרכז בוזגלו, עילית: נצרת

 961605 : טל ,67 הרצל הסלונים, מרכז : רמלה
 859642 :טל ,88 סוקולוב )רח ״סבוי״, סלון :חולון

20225 :טל הגליל, רח׳ חן״, ״רהיטי : טבריה

ה3 ד"כו ?ינו

ת ו ד ג ב
ת 1 מ ד ק 1 מ ן

 1972 ואוקטובר אפריל למועדים ערב קורסי
השבוע נפתחים

לתלמידינו: ההטבות תוכנית
פיצול אפשרות * לימודים ביטוח *
בודדים מקצועות לימוד אפשרות *
שעברה כבשנה — הלימוד שכר *
ם — עזר וחומר תקצירים * נ י ח

5—8 ן 9—1 בשעות :והרשמה פרטים

ם 1 ק י 1 כ ט י ל 1 ב
א ״ ת

17 ברנר
ר״ג
19 תלפיות

חיפה
 שמריהו

30 לוין

ם ״׳ ל ו ע ה , , ן הזה״ ו ע ו ב ת ש ו ש ד ח י ה ל א ר ש י  * ה
 ,260134 טלפון ,12 קרליבך רחוב תל־אביב, והמינהלה: המערכת
 בע״מ, החדש״ ,הדפום ♦ עולמפרס מברקי: מען ♦ 136 מא־דואר

 צינקוגרפיה גלופות: ♦ בע״מ גד הפצה: ♦ בן־אביגדזר רח׳ ״א,8
בע״מ. הזה העולם :♦•המדל אבנרי אורי : הראשי העורר ♦ בע״מ כספי

ך ר ד  בפירסום הזה העולם של הראשוניות על מצביעים כשאנו כדד, כ
 מקווה אני הפעם, השכם. על עצמית כטפיחה הדבר מתפרש כלשהיא, פרשה

חטא. על כהכאה זאת להגדיר יהיה ניתן
 שפירסם והיחיד הראשון העיתון הזה העולם היה חודשים שלושה לפני

 בידה נפס, נתיבי הממשלתית הנפט בחברת השחיתות שערוריית את בפירוט
 הזה העולם סואץ. ובמיפרץ באבו־רודם הנפט מבארות הנפט הפקת הופקדה

 בן- משה עורך־הדין של מינויו דבר את שפירסם הראשון העיתון גם אז היה
שחי מעשי כי להאשמות יסוד יש אם לחקור כדי המשפטים, שר בידי זאב,
 בכתבת זו. חברה במיסגרת האחרונות בשנים בוצעו ענק בקנה־מידה תות

 (העולם בסיני״ הישראלי בנפט ומעילות ״שחיתות הכותרת את שנשאה השער
בן־זאב. החוקר אז עד שגבה העדויות עיקר את גם פירטנו )1771 הזה

 בפני שהובאו מהמימצאים כמה כי לגלות, אפשר עכשיו זאת. רק לא
 אליו הובאו השבוע, שפורסם שלו המפורט בדו״ח התייחס ושאליהם החוקר,
במח כי מצולמות הוכחות בן־זאב קיבל למשל, כך, הזה. העולם כתבי בסיוע

הלאו- הנפט לחברת בשעתו שייך שהיה ציוד נמצא בחדרה, מידבר חברת סני

1<א*7ב־ צה״לי כוחות כניסת בעת רודס באגו הנפט שדה
 מיסתורית. בדרך באבו־רודס המצריים הנפט ממיתקני ושנגנב המצרית מית

 שלל ציוד הגיע כיצד לחקור המשטרה על יוטל כי בן־זאב ממליץ שלו (בדו״ח
הזה. העולם צלם ידי על צולמו בן־זאב שקיבל התמונות מידבר.) חברת לידי זה

 מאיימת שערורייה אותה כי השאר, בין כתבנו, מפורטת כתבה באותה
דוג הבאנו המדינה. של ביותר הגדולות השחיתות משערוריות לאחת להפוד
 ביזבוזים, של ארוכה רשימה פירטנו כך, טוענים אנחנו מדוע מוחשיות מאות
 האיפול, למסך מתחת שנעשו אחרות שליליות ותופעות גניבות שחיתות, מעשי

נפט. נתיבי בחברת המתרחש כל על הצנזורה ידי על בשעתו שהוטל
 חטא על להכות נאלצים אנו בן־זאב, של הדו״ח פורסם כאשר השבוע,

נכשלנו. הוטעינו, טעינו, ולהודות:
 לתאר שיכולנו מכפי גדולים יותר הרבה הם השחיתות מימדי כי מסתבר

 הנפט סביב שהתחולל ממה קטן חלק רק ידענו כי לצערנו, גילינו, לעצמנו.
בסיני. הישראלי
הדרי על לחזור רק יכולים אנחנו בטעותנו, שנוכחנו אחרי היום, גם אבל

 אליה הצטרפו האחרונים ושבימים חודשים, שלושה לפני כבר שפירסמנו שה
 ששימשו בישראל, הנפט עסקי של העכורה האווירה לטיהור ״הדרך רבים:
.ממלכתית חקירה ועדת במינוי היא לרבים, ומהירה קלה להתעשרות מקור . . 

בפומבי!״ האמת כל את לחשוף שתוכל

הבנילואיבו! את לקצץ ^
 במערכת כי בישרו בעיתונות, האחרונים בימים שהתפרסמו ידיעות

המילואים. חיילי של השנתיים השירות ימי צימצום את עתה שוקלים הביטחון
 שהעז הראשון, העיתון הזה העולם היה זה במקרה גם אבל נעים, לא
במילואים. השירות ימי צימצום של האפיקורסי הרעיון את לדיון להעלות
 לפני אבנרי אורי ניתח מילואים; הכותרת: את שנשא הנדון, במדורו

 בדיקה לבדוק התביעה את העלה הבעיה, את )1774 הזה (העולם חודשיים
במילואים. השירות מערכת כל את יסודית

 את נוסף שנתון מסיים שנה ״שנה השאר: בין אבנרי, אז כתב
 ביום שנה 18 לו שמלאו מי למילואים. ומצטרף בצה״ל, הסדיר שירותו

 השאלה במילואים. משרת ועדיין וחודשיים, 41 בן עתה הוא צה״ל, הקמת
 מראשיתה אי־פעם זו שאלה נבדקה בכלל האם סביר. עדיין זה האם היא:

 ...אירגון מעודכנות? מדעיות שיטות בעזרת אובייקטיבי, באופן ובכללותה,
 יחסוך השבעים, שנות של למציאות בהתאם המילואים, שיטת של מחדש

יסודית!״ בדיקה טעון הדבר הביטחון). (מתקציב ניכר חלק
ובעק הבעייה של יסודית בדיקה כנראה נעשתה שבינתיים העובדה

 של חשיבותו את מוכיחה במילואים, השירות ימי יקוצצו כי נמסר בותיה
 תקציב סביב בוויכוח שהחל ביטחון, בענייני והפתוח החופשי הוויכוח

הביטחון.
 להכריז זנבר, משה ישראל, בנק של החדש הנגיד היה יכול אם
 בעיית את מחדש לשקול צורך ״יהיה כי לתפקידו, כניסתו עם השבוע,
 אורי של תביעתו על במילה מילה כמעט ולחזור במילואים״, השירות

 אמת בהכרח היא מוסכמה כל לא כי הדבר מוכיח חודשיים, מלפני אבנרי
ומת הקדושה הילת את מהם שמסירים שברגע מוסכמות, יש מוחלטת.

מיסודן. מעורערות שהן כך על הפשוט ההגיון מצביע בהם, לכפור חילים
הראשונית. הכפירה את ולהעלות להעז הוא העיתונות של מתפקידה

1783 הזה העולם2


