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בעצרת*) גואם ראיא הבישוף
— סולידאריות

וכירעם איקרית כעצרת המונים
החדשים העקורים עם —

 שי וערביות, יהודיות משפחות אלה היו
משותף. ספונטאני לפיקניק נשארו

ן טחו בי
ת דו סו

ח ש ד, ב ך כ
 הסודיים המודיעין דו״חות

 ?שימושים זוכים ישרא? 7ש
ביותר מוזרים

 דיין משה שר־הביטחון אישר השבוע
 בלבבות רב זמן זה שניקר חשד רשמית

 של הסודיים המודיעין דו״חות כי — רבים
 לשימושים זוכים ושירזתי־הביטחון צה״ל

למדי. פיקנטיים
 בכנסת אבנרי אורי הגיש כן, לפני שבוע
 על הסתמך אבנרי לשר־הביטחון. שאילתה

ל עמית, מאיר (מיל.) אלוף של עדותו
 בפני צה״ל, של חיל־המודיעין מפקד שעבר

אמריקאי. בית־משפט
 במשפט־ כעד־מומחה שם שהופיע עמית,
 בקשר פאן־אמריקאן, חברת של הביטוח
 החברה מטוס של והריסתו חטיפתו לפרשת
 בעדותו הצהיר — 1970 בספטמבר בקהיר

 דו״חות את בקביעות לקבל ממשיך הוא כי
ו ישראל, לממשלת המוגשים המודיעין

 המסכם. השבועי הדו״ח את בכללם
:אבנרי שאל אסור. מה מותר, מה

ה דו״חות את עמית מר מקבל האם .1
ה השבועי הדו״ח את ובכללם מודיעין

? מסכם
— כנ״ל דו״חות עמית מר מקבל אם .2
לבך? הנימוקים הם מה
 שימוש לעשות עמית למר מותר האם .3

 עדות למתן מקבל שהינו באינפורמציה
ז אמריקאי בבית־משפט

 מטעם אישור עמית מר ביקש האם .4
הח בטרם צה״ל שלטונות או שר־הביטחון

 האמריקאי בית־המשפט בפני להופיע ליט
? מומחה כעד
 שהופיע הרכבי, מר,יהושפט גם האם .5

י הנ״ל הדו״חות את מקבל משפט, באותו
 מקבלים אם שר־הביטחון בירר האם .6

עדו תמורת שכר הנ״ל המילואים אלופי
תם?

 המשמש הרצוג חיים מר מקבל האם .7
 את המעורבות הביטוח חברות של כיועץ

הנ״לו הדו״חות
 כי עמית מר של טענתו נכונה האם .8

מדדי אינם הנ״ל בעלון הכלולים הדברים

:שר־הבטחון ענה אשיג׳. לא 1'
 מ. (מיל.) אלוף — 2־1 לשאלות •

 שהופיע בעת פעם מדי וקיבל, ביקש עמית
 סקירות ישראל בשידורי צבאי כפרשן

הנ״ל. הפרשנות לנושאי הקשורות מודיעין
 למיגבלות בכפיפות כן. — 3 לשאלה •

מסווגים. בנושאים ביטחוניות
לא. — 7—4 לשאלות •

בעק ״האם :נוספת לשאלה קם אבנרי
 להוציא השר כבוד מתכוון הפרשה בות

 ב״ מסחרי שימוש לעשות שאין הוראה,
ל כלשהו מטעם הנמסרים מודיעין דו״חות

מילואים?״ קציני
 מתכוון אני מה ״השאלה :דיין תשובת

 ואינני עובדתית, שאלה איננה לעשות,
עליה.״ להשיב מוכן

 מוכן דיין היה לא עליה נוספת, שאלה
 הוא העדינה. 8 מס. שאלה היתד, להשיב,

ממנה. התעלם פשוט

ת רו ד ת ס ה
ת ס אדינ

־־ז עו ד37גוו ע ו
 סיעת לטענות סתשוכח

 ההתייקרויות גכד הזח״ ״העולם
 המימסד גציג איים

אלימות להפעיל בוועד-הסועל
 דמה, הוועד־הפועל של הישיבות אולם

אוני- הרצאות לאולם השבוע הראשון ביום
)23 בסמוד (המשך

 קניוק, יורם הסופר :מימין מאחוריו, *)
 עקור־בירעס דורי, לטיף מפ״ס עמקן

 בירעם עקור שאקור, אניס עורך־הדין
 אלכם אבנרי, אורי שאקור, הכומר
 פעילת גינוסר, פנחס מק״י איש מסים,
 אסתר מק״י עסקנית לניר, ניבה שי״ח

וילנסקה.
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