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ש זו לחדור, הצליחו חוליות שתי סוגה.
 זזו בנהריה הרצחנית ההתקפה את ערכה

 ראש־ד,ניקרה. בקיבוץ ההתקפה את שערכה
 המע־ השתכללה התקפות שתי אותן מאז

יותר. עוד רכת־לגילוי־ימי
 שהפי־י המחשכה כי גראה אולם

 יותר רחוק להניע יוכלו לא ראיון
 היתה כצפון, הימי הגבול מאשר

שמי על אחראי שהיה מי כעוכרי
לאו ישראל של הימי הנכול רת
חופיה. כל דר

הצ לא הגילוי שמערכות היא, עובדה
 לב שמו ולא הגומי סירת את לגלות ליחו

ש סירת־האם, את לגלות הצליחו לא או
יש של הטריטוריאליים למים מחוץ היתר,
 הפידאיון כי בשמועה להאמין קשה ראל.

 מת שטח ב דווקא לחדור הצליחו
 על מתקבל לא צה״ל. של הגילוי במערכת

 הגדולה, העיר מרכז מול שדווקא הדעת
מכ״ם. של מת שטח יהיה

בצוע שו זעקות
 החלו ובפעולה במצור שצפו חיילים ך*

 עוד דופק, לא משהו כי מרגישים \ ן
 משא־ לאחר התחלתה. לפני מיספר שעות
ל הסכימו הם הפידאיוו עם .מייגע ומתן

 לוי כוכבה הפצוע. פלאמן קרול את שחרר
 הוסכם באשר המלון, פתח אל אותו הוציאה

 לא־חמושים חובשים ששני הפידאיון עם
 שיאונה מבלי אלונקה, עם אותו יאספו

כש המלון כפתח שכב פלאמןדע. כל להם
מ למעלה משף בכאביו זועק הוא
החוב־ אליו שנגשו מכלי דקות, ס!

 חיילים, שני נגשו דקות 10 כעבור רק
 והסתלקו האלונקה על אותו העמיסו אשר

על לראות, היה אפשר במהירות. מהמקום
 השניים כי האלונקה, את נשיאתם צורת פי

כלל. חובשים אינם
 הוראת על-פי פלאמן, את העבירו הם
 אמבולנס תוך אל חיישר המפקדים, אחד

 מרבע למעלה משך הירקון. ברחוב שעמד
 כשעשרות באמבולנס, הפצוע שכב שעה

 רבע כעבור כלי־הרכב. את מקיפים חיילים
 להוציא אחר ממפקד הוראה הגיעה שעה
לאמ אותו ,ולהעביר מהאמבולנס אותו

 יקרות, דקות עברו שוב אחר. בולנס
 כעשר משך השני האמבולנס התעכב ושוב

מ יצא והוא ההוראה שהגיעה עד דקות,
ביודהחולים. לכיוון המקום

 5.12 בשעה עצמה, הפעולה כשהחלה
המוב היחידה כוח הסתער בוקר, לפנות
ל המלון, של הראשית הדלת דרך חרת
לכך אות שקיבל אחר

 ״הבניין :בקשר אמרו אשר הודעות שתי
הרא ההודעה מדי. מוקדמות היו טוהר,״

 אחריה ומייד ,6.25 בשעה נמסרה שונה ן
 ניתנה השנייה ההודעה גדול. פיצוץ נשמע

ש לאחר מייד אולם אחר־כך, דקות 11
 תת־מיקלע של צרודות נשמעו שודרה, '

הבניין. מתוך
 אחרי היה המחדל עיקר כי נראה
האחראי את מחפשים ועדיין הפעולה,
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 מאפשר במקום המפקדים ריבוי כאשר לו,
 האחריות את מעצמו להסיר אחד לכל

זה. למחדל
 שעות משש דמעדה בי העובדה

 כמקום התגלו הפעולה סיום לאחר
 ידעו לא אשר פידאיון, שני עוד

כ חמורה היא קודס-לכן, עליהם
יותר.

 אחרי מייד נערך, שלא הדבר פירוש
 בבניין. ומדוקדק שיטתי חיפוש הפריצה,

 שכל ברור הרי לכך? אחראי היה מי
אחרת. יחידה על סמכה יחידה

111311 וול מסינת־סיום
 שעות כי העובדה, יותר עוד מורה ■ץ

 עדיין הפידאי, מציאת לאחר רבות 1 1
 בני־ערובה, להריסות מתחת קבורים היו

 את לעשות איש דעת על שעלה מבלי
ה פינוי המתחייבת: הראשונית הפעולה
 נוספים, נפגעים אחר וחיפושים הריסות

 בלבד קלושה תיקווה קיימת אם אפילו
בחיים. בכלל הם שאכן

 הריסות שתחת מלמד, הניסיון
 קרובות לעיתים קבורים בית של

 אם המתים ופצועים, חיים אנשים
מתמהמה. חילוצם

טו הפעולה את ביצעה אשר היחידה
תפ כי המטכ״ל, טוען ובעיקבותיה ענת,

 — והטיהור הפעולה את לערוך היה קידה
 בצה״ל גורמים לדברי מהמקום. ולהתקפל

 ובעיקר הפעולה, המשך על האחריות היתה
 על מוטלת והחילוץ, הפינוי פעולות על

 שאזרחים היא עובדה אולם המישטרה.
 ואפילו בקירבת־מקום, להסתובב חודשו

 להצטלם הוזמנו ופמלייתו הממשלה ראש
עדיין היה פידאי כאשר ההריסות, באיזור

 נוספות גופות וחמש מחבל וגופת ־,־חופשי
 עליהם, ידע לא שאיש בני-ערובה, של

להריסות. מתחת שכבו
 ההצטל־ של הלאומי הספורט

 עם מייד הכרזות והכרזת מות
עצ הוכיח צה״ל, של פעולה סיום

 בבעל רק ולא כמסוכן, הפעם מו
רע. טעם

 עם יחד והמישטרה, הביטחון כאשר-שרי
 צה״ל ומפקדי ;אלופינדבדימוס עוזריהם,

 ולסכם למקום להגיע ממהרים והמישטרה,
 הפעולה שנסתיימה קודם עוד הפעולות, את

 פעולת הסתיימה בטרם ובוודאי הצבאית
 ולחיילים למפקדים ברוד הנפשות, ד<לת

הסתיימה״. ״המסיבה כי בשטח הנמצאים
 שש חי, שנתפס הפידאי כי המחשבה

ל לגרום היה יכול יותר, מאוחד שעות
 להעביר צריכה רבים, כה ולפצועים הרוגים

 המעורבים השרים ישל בגוום צמרמורת
צה״ל. של הגבוה והפיקוד

ל לעולם יוכלו לא שהם הרעיון
 בני-הערובה, מחמשת מי אם דעת

להרי מתחת נמצאו שגוויותיהם
הפעו אחרי מיממה למעלה סות
 כחיים, להיות עדיין היה יכול לה,

מבוצ פעולת־הפינוי היתה אילו
 שנתם את להדיר חייכת מייד, עת
לכך. האחראים של

ה תמנה שר־המישטרה דרישת עליפי
 ועדודחורב מסוג ועדת־חקידה, ממשלה
 מחדל את לחקור מעלות, אסון אחרי שקמה

ה סאבוי. מלון של יום-הכיפורים-הקטן
 או זד, במפקד תנזוף לקחים, תסיק וועדה
 יצר- את לחנוק תוכל לא בוודאי אך אחר,

 וצה״ל, הציבור אישי של הפרוע הפירסומת
לפעו הביא סאבוי מלון של במיקרה אשר

בנפש. ולאסונות מרובים בדמים שעלתה לה
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ב על־כך שנשאלו בכירים, אישים דבר.

 באמרם ״שיקרו במסיבות-עיתונאים, פירוש
מ רק לא הועלם המידע יודעים. שאינם

 משרי-ה- מכמה גם אלא הציבור, אוזני
מדוע? ממשלה.

 למעלה ,20.30 בשעה נפתרה התעלומה
 שר־ הספינה. לכידת אחרי שעות מעשר

ב ידהחדשות מהדור את פתח הביטחון
 דרמא־ סקופ בפיו היה האזנת־ה־שיא. שעת

 צה״ל כוחות :בישראל לב כל ישרומם תי,
הספינה. את לאתר הצליחו
 אלא למע־שה, היה, שלא — זה הישג
 מובנת־מאליה פעולה של שיגרתית תוצאה

דיכ של יום אחרי הצופים, את רומם —
 האישי לחשבונו כל־כולו נזקף הוא און.
שר־הביטחון. של

 פירסום. של מלאכת־מחשבת זו היתר,
כ ישוב עצמו הוכיח פרם שימעון השר
הת לא תוך־כדי-כו יחסי־הציבור. אשף
 הוכית אם עצמו, את לשאול איש עכב
 כשר־ גם פרם שימעון השר עצמו את

מוצלח. ביטחון

אירו״ונים
:א׳מוו׳□ מול ף אש׳

1 : 0

 קורבן גפז גוש-אמונים מיבצע
פתח זמלבצע

 גוש- אנשי בין מפריד שלם עולם
 ובין השלמה, ארץ־ישראל חסידי אמונים,

המשוח פלסטין חסידי פתח, של הפידאיון
 — פנים אל פנים נפגשו הם השבוע ררת.
האתר. גלי מעל

ה עברי משני סודיות, מיפקדות בשתי
 גוש־אמונים וראשי פתח ראשי ישבו חזית,

 מיבצעים שני בעת־ובעונה־אחת ותיכננו
 לאותה נועדו המיבצעים שני אולם שונים.
 החדשה שליחותו את לסכל :עצמה מטרה

 להפגין לפחות או קיסינג׳ר, הנרי של
ראוותני. במיבצע נגדח

 בחוף ההתקפה את תיכנגו פתח אנשי
 תיכננו אמונים אנשי תל-אביב. של ימה

בסבסטיה. נוספת הפגנתית התנחלות
 זו היתד, בלתי־חומת. ,התחרות

 אמונים לאנשי כי בלתי-הוגנת, תחרות
בה. לעמוד סיכוי של שמץ היד, לא

 גאולה ברחוב הפשיטה על שנודע ברגע
להפ להתייחס הסבלנות לאיש היתד, לא

 כלי־התיקשורת בשומרון. המתנחלים גנת
 באי- הזכירוה או ממנה, שהתעלמו כימעט
הסנ מן הדעת את המסיח כמיטרד רצון,
 בה ראו אזרחים היום. של העיקרית סציה

 להעביר צה״ל את שאילץ פוחז, מעשה
 העיקרית, המערכה מן כוחות כזה ביום

המדינה. צמרת על נוספת מעמסה והטיל
 שיכלו הציבוריים, והאישים הכוחות
וש ההתנחלות, מיבצע לימין להתייצב

 ידם את משכו מראש, זאת תיכננו אולי
העויינת. דעת־הקחל ביגלל העניין, מן

 האחרים, הקורבנות כל על נוסף כך,
 פתח. לפעולת קורבן זה מיבצע גם נפל
הם :התייאשו לא אמונים אנשי אבל

רמאללה. לסביבת חדש גרעין העלו

פרשות
ש הוגפו!׳ הי□ קווה מחפ

 מבקשים הבריטיים הקונים
 זכיון-הגפט אה למכור

 היש — מישראל שקנו
¥ קונה ו7

 ברחבי עתה לו משוטט ישראלי אזרח
ה לזיכיונות־נפט. קונה ומחפש העולם,

 מנכ״ל לשעבר אלכסנדר, צבי הוא אזרח
 בחברה עובד וכיום הלאומית הנפט חברת

 זיכיונות- על אלכסנדר, להשקעות. בריטית
 לפני נמכרו עבד, שבה החברה של הנפט
 על מבטיח זיכיון כולל לאנגלים, כשנה

הצפוני. בים הנפט מזכויות אחוזים 5
 ואת הזיכיונות את האנגלים שקנו לאחר

 תישעה ישראל למדינת ושילמו אלכסנדר
ה המחיר שהיו 14ד,־ מתוך דולר מיליון
 מסרבים והם נזילות, לקשיי נכנסו כולל,

קו עתה מחפש אלכסנדר לשלם• להמשיך
 לרשותה הזיכיונות יחזרו אחרת אחר, נה

 אין שכנראה דבר — ישראל מדינת של
בו. מעוניין הוא

 שוב שעבר בשבוע עלה הזכיונות נושא
 את מבקר־המדינה פירסם כאשר לחדשות,

הלאומית. הנפט חברת על ״שלו הדין־וחשבון

 חצה־ לעשות הגדיל העתיקו. כולם
ה שכל קטע, לדז״ח שהקדים מעריב, רון

 מעריב כאילו להבין עשוי אותו קורא
 כתוצאה וכאילו הפרשה, את שגילה זה היד,

מבקר־המדינה. חקירת החלה זה מגילוי
 אלו. דברים להזים מאד קל הפעם

 הראשון הזה העולם היה שוב כרגיל, שכן,
הפרשה. בפירסום
 הפירסום הופיע )9.7.74( 1923 בגיליון
 מכירת שערוריית של והמלא הראשון
 הצפוני, בים ישראל של הנפט זכויות
 העיתונים, שאר ועמו מעריב, בריטי. לבנק

הנ״ל. הפירסום את העתיקו
הזה בהעזלם הפידסום נוספת: הוכחה

• ולקוחה א;טה ספרית
הטענות עזרו לא

 לא-כשורה ניצול של מפורט תיאור גם כלל
 כיצד הסיפור ובעיקר החברה, רכב של

 המנכ״ל, של הצמודה המכונית משמשת
אשתו. את אלכסנדר, צבי

ה את בזמנו, העתיק, לא עיתון שום
 ברכב. שלא־כדין לשימוש הנוגעים קטעים

 פרק גם כולל שלו בדו״ח מבקד־המדינה,
ו ברכב, השימוש בפרשת העוסק נרחב
 כמעט — העיתונים כל העתיקו:אותו הפעם

הזה. העולם אחרי חודשים שמונה

עסקים
מי רשיון ס דופי1 לק׳

 די לא
 ובפרסים בקסמים

 לבטל על-מגת
ריסה צדה

 את נויברט אנטה מנהלת שנה 18 מזה
 רישיון. ללא שלה, המפורסם סלון-היופי

 לקבל במאמציה נכשלה שוב אלה, בימים
 תל־אביב עיריית ״של בניין־ערים מוועדת
סניטריים. לשירותים ואישור לעסק רישיון

 בית- לאנטה כי העלה, בוועדה הדיון
 המרתף בקומת מיפלסים. שלושה בן עסק

 לפדיקור חדרון לתיסרוקות, חדר־עבודה
 שני — בקומת-הקרקע למניקור. וחדרון

 ב־ וקופה. כניסה לתיסרוקות, חדרי־עבודה
 חדר- לקוסמטיקה, חדר — קומת-ד,ביניים

וחדרון־הלבשה. המתנה
 ועדת של זעמה לעתיד. התחייבות

 סגרה שאנטה כך על ניתך ערים בניין
והמרפ לעסק, כניסה המשמשת מירפסת

בנו הבניין. חזית לקו מחוץ בולטת סת
 מחוץ הוא אף בולט הבית של המרתף סף׳
חבית. הקמת מזמן זה אבל — הבניין לקו

 תביעות אנטד, נגד הגישה העירייה
 בית- אבל אחדות, פעמים כבר מי׳שפטיות

צו-הריסה.. להוציא מסרב המישפט
 לה לאפשר בקשה אנטה הגישה עתה
 וכן סניטריים, סדורים במקום להתקין

 טענה היא עסקים. לנהל רישיון לה לתת
 ניהול על פרסים מדי-שנה מקבלת היא כי

ב להתאים ומתחייבת ונקי, מסודר עסק
העירייה. לדרישות המירפסת את עתיד

 לא אבל ממושך, היה בוועדה הדיון
 ברוב היופי. קיסמי כל לאנטה לד, עמדו

ל הדרישה על לוותר לא הוחלט קולות
הבולטת. המירפסת את הרוס

נויזר. אודי דוגמנית *


