
מכתבים
פרידמן מומי של החוצפה
 על אבנרי אורי של כתבתו את קראתי

והזדעז ),1995 הזה (העולם פרידמן מוטי
 לאנשים מרשים לכאן עד האומנם עתי.

להניען מסוגו
 בחום, המדינה את ״לשרת לדבריו:

 הע־ על־ידי כוונתו האם במסירות״. בלהט,
 האזרח בעוד מיליונים, בשווי למות־מם

 על מורה הדבר ז הנטל תחת כורע הקטן
ב ידידיו ושל שלו בלתי־נסבלת חוצפה
המדינה. צמרת
 ה־א עליו להטיל שצריך העונש כל האם

 המעורר קנס בתוספת וחצי, שנה רק
 למאסר נשפטים המונים בעוד ן תמיהה

 במיל־ נפשם את מסכנים רבות שנים של
 ועוד — מדבר רק פרידמן מוטי חמות,

בחוצפה.
ש לפני עיניה׳ תפקח שהמדינה מוטב

ומוש מקולקלת בחברה עצמה את תמצא
לה צריך בית־המישפט היה לדעתי חתת.

 קנם עם יותר, גדול מרתיע עונש עליו טיל
וייראו. יראו למען מכסימלי,

תל־אביב עומרד, אבי
לנבלה פירסום לתת

בי מתחתי יום־הכיפורים מילחמת לאחר
נז מכך כתוצאה שלי. המג״ד על קורת
 של מאבק לאחר המילואים. מחטיבת רקתי
 דאז, החטיבה מפקד על־ידי נקבע שנה

 באותו לחטיבה, חוזר שאני מט, דני תא״ל
 והרמטכ״ל לפו״ם, התקבלתי לערך זמן

משם. הוציאני גור מוטה
 המח״ט קבע חודשים כארבעה לאחר

ב־ חדשה פלוגה שאבנה במילואים החדש

קדמוני אפא
מודח

 הורה שהחליפו שהמח״ט אלא חדיש, נשק
 של מינוי לי וקבע — זה מינוי לבטל
 ואז זאת, ביצעתי מיוחדת. חולייה מפקד

 כלומר בפני, שלא מהחטיבה הדיחנו הוא
משמועות. אלא אישית, לי אמר לא

 עיטור־הגבורה את קיבלתי זמן באותו
 מוטה הרמטכ״ל •ואז— היחידי הצנחן —

 פו״ם במשך לפו״ם. לקבלני הזדרז גור
 במילואים, למינוי־חירום לחזור נאבקתי
 אולם — שר־הביטחון עד הגיע העניין

הועיל. ללא
 לחטיבת נקראתי שבועות שלושה לפני

הו שאני המח״ט לי אמר ושם המילואים
בח ואינני חודשים ארבעה לפני דחתי
 לא עוד — המילחמה מאז זה וכך טיבה.

ה — שנתיים משך למילואים נקראתי
 עיטור־ה־ את שקיבל מהצנחנים יחידי

יו שאיני זה לידי הגיעו הדברים גבורה.
 החדש האישי הנשק את לתפעל כרגע דע

!במילואים ! !
זו. לנבלה פירסום לתת אבקש

תל-אביב קדמוני, אפא

המיכתבים על מיבהב
 משהייה חודשים שלושה לפני שבתי
 משך — וכדרכי בארצות־הברית ממושכת

 לקרוא חזרתי — שנים מעשרים למעלה
 לציין חייב אני הזה. הטולם את בתנופה

האח בשנתיים מאד השתפר העיתון כי
 מקובל מאד שהעיתון גם אציין רונות.

 והעושים באמריקה השוהים ישראלים על
להשיגו. כדי הכל

 באחדים השגות. כמה־וכמה לי יש אבל
ש פגם מצאתי האחרונים הגיליונות מן

מו מיכוזבים במדור בעתיד. לתקנו כדאי
שכל טיפשיים מיכתבים לפעמים פיעים

מת ואני במיץ־עגבניות, שטויות תוכנם
 פיתחון־פה המאפשרת המערכת על פלא

כאלה. שטויות הכותבים לדבילים
 שמיכתבים בכלל, רושם, לפעמים לי יש
 מיכתבים הם במדור המתפרסמים רבים

 שמות תכופות לעיתים ונושאים מפוברקים,
ה לדעתי האומנם? אנונימיים. בדויים

בעתיד. מכך להימנע ויש פסול, דבר
 המשגרים אנשים שני לפחות מכיר אני

וחות הזה, להעולם מיכתבים דרך־קבע
מכוונת. במטרה בדויים בשמות מים

ראשון־לציון יצחקי, אריה

ל :מגיבה המיכתבים מדור טורכת •
מדופ כותבי־מיכתבים של שורה טיתון כל

 מ־ ללא־הרף אליו המשגרים משלו, למים
 מתוחכמים אינם כאשר רק הגיגי־ליבם.

הנוש מיכתבים כי להבחין ניתן ביותר,
 סיגנון, באותו נכתבו שונים שמות אים
 מיכתביס כתב־יד. ובאותו נייר אותו טל

תו :האחרות להטרות אשר נפסלים. אלה
לתשומת־לב. נלקחו הדברים דה,

זעיר רומן קורא הטבח
 לכנס לתומי הלכתי באוקטובר 30ב־

 חוץ בנושאי בצוותא, המערך מטעם רעיוני
 פית־ זה בכנס יציעו אולי חשבתי, ופנים.
החברתי־כלכלי. למצבנו רונות

 בקשישים. ברובו מאוכלס אולם מצאתי
 כף־יד על לספור היה ניתן בו הצעירים את

 להם שאין בסחורה עסקו כולם אחת.
 סא- על כמהופנטים ודיברו עליה שליטה

 ושטחים. ציונות עראפאת, פורד, דאת,
 ולהפשלת־שרוולים פנימי לבדק־בית פרט

שב הנושאים כל הוזכרו המצב, לתיקון
עולם. של רומו

 ל- יש כי ושטען מעשי, שהיה היחידי
 לחיוניותה שתחזור כדי זו, מיפלגה רענן

 בן- דב היה העם, והובלת ולכושר־הכרעה
 אחד תל־אביב. פועלי מועצת מזכיר מאיר,

 בן- מר את שאל הקשישים המשתתפים
ההר נושא בעצם, מהו, באירוניה מאיר
צאה.

 לי שמוגש האוכל מדוע ידעתי לפתע
 לשמור במקום הטבח, שכן הוקדח. יום־יום

 ד במיטבח זעיר רומן קורא האוכל, על
ב הכנס את עזבתי המציאות. מן מתעלם

בהרי-אף. מהלכו, אמצע
רי דג פתח־תיקווה אלין, י

בעירו חמול יש
 העונה חתולתנו, תפסה כשבועיים לפני

עמ כמובן), מגולדה, (בא ״גולדי״ לשם
 הקבוע דגל־הלאום ליד המיזנץ, על יד׳

התקו־ ברוח חתולית הפגנה זו היתה שם.

והדגל גורדי
ציונית

 ציונית״ אני ״גם להצהיר: שמטרתה פה,
שו יישן ולא ינום ״לא תרצו, אם או, —
ישראל״. מר

 רוטרדם בנאתר, דויד

החטיבות מן מתעלמים
 בביירות מילחמת־האזרחים על במאמרו

 הזה הטולם החטיא )1994 הזה (הטולס
 אלה בימים המתרחשת התופעה עיקר את

אזר של ולחטיפות לרצח כוונתי בלבנון.
 את המפיל שהוא־הוא חפים־מפשע, חים

זו. במילחמת־זוועה קורבנות־האדם עיקר
 באר הצדדים שני על־ידי מתבצע הוא

)10 בטמוד (המשך

 תליי נ והמינהלה המערכת . הישראלי החדשות שבועון הזה״, ״העולם
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• בםפי״ ״צינקוגרפיה גלופות: . כע״מ ״גד״ הפצה: . אביגדור  ע
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 משום ואף — חובה משום זה היה לא
? זה •בשלב — לנו אותו למסור — תבונה
 זילבר מר •של חבריו — כן על יתר

 עומד הזה הטולם כי ידעו מק״י בצמרת
 לקש־ המחלקה מנהל זה. מיסמך לפרסם

 להודיע טרח בהסתדרות בינלאומיים רים
ה מראש, כך על להם נ ו מ  לפני ימים ש

 להטולם לספק יכלו הם בכתב. הפירסום,
להם. היה אילו סביר, הסבר הזה

■ 9 ■
 הכחיש ההסתדרותית המחלקה מנהל
בשמו. זילבר מר פעל כאילו מכל־וכל

 אלא בעל־פה, בהכחשה הסתפק לא הוא
 למנהיג במיכתב בכתב, גם זאת עשה
 עוד שלח העתקו שאת צבן, יאיר מק״י

 לביתו מייוחד, שליח באמצעות ביום, בו
הזה. הטולס עורך של

 הביא הדברים, את פירסם הזה הטולס
 תשו־ את היפנה במלואם, המיסמכים את

הס התובעים העיקריים לפסוקים מת־הלב
בכך. והסתפק — בר

 לא בסימן־שאלה, הכתבה את סיימנו
מו לפרשה להיות יכולים בסימדקריאה.

 כזה הסבר כל אך — הסברים כמה זו זרה
ול בדבר, הנוגעים על-ידי להינתן חייב
הס בהיעדר ולניתוח. לחקירה נושא שמש

 את רק להסיק הקורא יכול מוסמך, בר
בליבו. העולות המסקנות

■ ■ 9 י
אוד  את שוב לקרוא כדאי אלה, בל ל

הדברים. בראש שהבאנו ה״הכחשה״
 לעניין. הסבר כל בה שאין לעין בולט
 אחת לשאלה אף משיבה אינה ההודעה

מעצמן. המתעוררות, השאלות מכל
ב מצטמצמת למיסמכים ההתייחסות כל

 זיל- יעקוב של שהמיכתב הסתמית אמירה
״תמים״. הוא בר

 מספיק. הסבר זה אין הכבוד, כל עם
 מדוע להסביר יש ״תמים״, מיכתב זהו אם

ההס מוסד על מסתמך הוא מדוע נכתב,
 ב־ מופיעים מדוע לו, המתכחש תדרותי
ב שהם, ורמזים ניסוחים עצמו מיכתב

מאד. תמוהים עדינה, לשון
שא על ותשיב הסברים שתספק תחת

בי פרועה. בהתקפה ההודעה יוצאת לות,
בהכ מעוררים גבלה״ ״מעשה כגון טויים

 כי סברו, ההודעה שבעלי הרושם את רח
ביותר.״ הטובה ההגנה היא ״ההתקפה

 מק״י מנהיג על הסיפור את מזכיר זה
 הכזבים. בילקוט סגה, משה ד״ר המנוח,

 ראשי- לעצמו הכין סנה כי שם נאמר
 :רשם מסויים ובמקום להרצאה, פרקים

הקול.״ את להרים חלשים. ״הנימוקים
ז זאת גם סנה״ ״תלמידי למדו האם
 שחר. להן אין הפוליטיות, לטענות אשר
ול מק״י־מוקד. ביחסי עסקה לא הכתבה

ההת עניין. בהם אין גם — האמת מען
 של במיכתבו באה מוקד למיפלגת ייחסות
 ברור לעניין. שייכת ואינה עצמו, זילבר

זו. לפרשה קשר אין למוקד כי
1■ ■ ■ ו י

פו סו בר, של כ ש השאלה נותרה ד
 המיב־ מניעי היו מה בתחילתו: הועלתה

לשרת? בא הוא מטרות אילו תב?
 לכך, הסבר זילבר יעקוב למר יש אם
ל בהתאם כלשונו, אותו לפרסם נשמח

עבודתנו. בכל אותנו המנחים עקרונות

> * ? * * /?

ש ביותר המוזרות ההכחשות אחת
 של כתבה על בתגובה אי־פעם פורסמו
 בביטאון שבוע לפני הופיעה הזה הטולם

במלואה: היא •הנה מוקד. של המיפלגתי

 פעמיים־שלוש, זה קטע לקרוא כדאי
 מה ובעיקר, — בו שיש מה להבחין כדי

ן בו. שאין . בו אי ה ש ח כ ה
■> 1■ 9

ה ב ת כ ה ה מ ס ר פו  הכותרת תחת ש
 הזה (הטולם הכפור״ אל הכותב ״האיש

 לא היא מאין־כמוה. פשוטה וזיתה )1994
בעובדות. עסקה היא בניחושים. עסקה

 אותנטי, מיסמך הגיע הזה הטולם לידי
 זה היה אמיתותו. את מכחיש אינו שאיש
 מק״י, של עסקן זילבר, יעקוב של מיכתב

 ישראלי־ באיטליה, יהודי קומוניסט אל
פעולותי על למידע בקשה ובו לשעבר,

 במיזרח קומוניסטיים אירגונים של הם
אירופה.
 וש־ להסתדרות, דרוש שהמידע נאמר
למענה. פועל הכותב

 שהוא מכיוון תמוה, היה המיכתב ניסוח
 אופי על גלויים רמזים וכמה כמה כלל

״לדו הצורך על למשל, המבוקש. המידע
 בעניין ו״לטפל יודעי־דבר, מנהיגים בב״

 בטוח כימעט ״אני כגון מישפט בתבונה״.
 מבלי כמוני״, הדברים את מבין שאתה
 שאין כוונות על להעיד יכול — לפרט

הנייר. על להעלותן מוכן הכותב
■ ■> ■

ה שה מ  — לעשות צריך ומה — עו
כזה? מיסמך לידיו בהגיע, אחראי, עיתון

וההגי הסדר פי על הראשונה, הפעולה
עצ בעלי־הדברים אל לפנות היא נות,
וההסתדרות. כותב־המיכתב — מם

 דחה הוא להגיב. סירב זילבר יעקוב מר
ובגסות. בזעם פנייתנו את

האם למיכתב, סביר הסבר לו היה אילו

 של מעשה־נבלה
אבנרי ואורי לביב יגאל

 הכאה התודעה את ■לפרסם נתבקשנו
 :צפן ויאיר זילכר יעקב על־ייי
 ״המפואר״ וכתפו עתוגו אכנרי, אורי

 חוה״ ״העולם כעתונם עשו לכיב, ינאל
 כשות- עצטס. על עלו פו טעשה־נכלה

 פרוכו- כיצעו ״מצפן״ אנשי עם פות
 פית״ ״פרשת והמציאו שפלה קציה

 והחולני. הכוזב דמיונם פרי חדשה,
פ ״להקים״ כדי תמים טפתב ניצלו הם

ת  הביון של חדשה״ ״רשת־ריגול א
 ככתכה זכ5ה מידת אז האמריקאי.

 כה חפרו ורישעות שטיפשות — זאת
עצמם. הם מכול יותר יודעים — יתד

 זאת ככתבה אפנדי אורי של חשכונו
כ נופף, נסיון זהו :למדי שקוף הוא

 להב־ ונשנים, חוזרים נסיונות שרשרת
 ועל־ידי מק״י אנשי של ריחם את איש

 לו יש עימם כ״מוקד״, גם לפגוע זד
 ה- מאז כמיוחד פולימיים, השפתות

 בסילוקו שהסתיימו האחרונות כחירות
וה הפרלמנטרית מהזירה אפנדי של

\ מדינית.
הכ זאת חסרת-שו?* עלילה כפרסמי

 יקבל והוא מלחנזז אפנדי אורי ריז
לו. מניע אשר את רה
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