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 באין־ בכלי-התיקשודת הבוגדנית תם
תש ארץ־ישראל אבירי מקופחים מפריע,

למה.
 נציג הקיצוני, הימין איש במיבצע פתח

 בוועד- התגפל הוא שם־טוב. אריה ל״ע
 השבוע יומן על רשות־השידור של המנהל

 לפרופסור שם ניתן כי על הטלוויזיה, של
 להביע מתון, איש־מימסד אבינרי, שלמה

 לו ניתן מדוע הפלסטיני. בעניין דעתו את
 הועמד לא מדוע גיתן, ואם ן בכלל לדבר
ז נוגדת דיעה בעל איש־הימין, מולו

 לו, הזכיר לא ואיש הזכיר, לא בן־טוב
 בחודש פעמים עשרות מופיעים שבטלוויזיה

 השלמה. וארץ־ישראל ההתנחלות חסידי
 מולם, להעמיד צורד רואה מישהו אין לרוב
ההתנחלות. מתנגדי את הופעה, בכל

הרש שאיש־הימין מובן 7 כסדר מי
 היה יכול לא תבין, אלי חרות נציג מי,

 לו בחר הוא ד,״ליברלי.״ חברו אחרי לפגר
נילווי־ראש. צוות את כמטרה

 התוכנית כותבי ארבעת של שמותיהם
 שקראה עצומה על אחרים, בין התנוססו,

 דיעה זוהי עימו. ולהידברות באש״ף להכרה
 רחב מיגוון ביותר. חריגה להיות שחדלה

 פומבית עימד, הזדהה אנשי-ציבור של
 שלום למען הישראלית המועצה בכינוס
 ),12—13 עמודים (ראה פלסטין—ישראל

 עד יריב מאהרון רבים, אישי-מימסד וגם
 בכיוץ שונות נוסחות השמיעו נבון, יצחק

זה.
העזתו בעצם פסול יש תבין לגבי אולם

השכירים. של תנאיהם הטבת את עים
 שולי. אינו זה מאבק מפש. מאכל,

תרתי-משמע. המדינה, בנפש הוא
 בכלי־התיק- לשילטון מודרנית, בחברה

 באד, שטיפת־המוח גורלית. משמעות שורת
 זד לחירות התביעה מחנה־ד,ריכוז. במקום

 התביעה מן פחות לא חשובה תיקשורת
האמונה. לחירות

 — חמורה בסכנה עתה נתוגח זו חירות
כליל. נעלמה כבר מיגזרים ובכמה

נצרת
ב כ אדו□ כו

ישוו! של שדו מעל
 השילמוגות חכינו איר

 רק״ח ניצחון את
 את ה7 ומסרו

חגרי? בירת
הב שלא בעולם עיתון כימעט היה לא

 קומוניסטי מוסלמי עסקן :הידיעה את ליט
הנוצרי. ישוע של עירו כראש נבחר

 אידספור. הלצות עורר הפיקנטי הרקע
 הוא כהלצה. הדבר נתקבל לא בישראל אך

 היסטריה: של להתפרצות־זוטא נושא הפך
ה ד,גייס לאש״ף, הצטרפו ישראל ערביי
חזקה.״ ״יד דרושה ראשו, את מרים חמישי

אלץ והשר טולידאנו יועץ
67׳ל0ב־ תבוסה

 על לחתום בטלוויזיה הקשור מישהו של
 הוא לימין. רצוייה שאינה פוליטית דעה
 הרשות, מנכ״ל התוכנית. ביטול את תבע
 כלל אינם שהארבעה הזכיר ליבני, יצחק

״חקירה.״ הבטיח אך עובדי־הטלוויזיה,
תנו ראשי לגבי ״חקירה״ דרש לא איש

 בגלוי השולטים השלמה, ארץ־ישראל עת
 התוכנית בטלוויזיה. שונות בתוכניות

 גוש- את בילעדי באופן" המשרתת מורשה,
 אך ביותר, הקיצוני המיקרה היא אמונים,

היחידי. לא
 ב־ שדוגל מי כי המסקנה מן מנוס אין

 למען ובהפרת־חוק בהתנחלות מילחמה,
 ומותר ״בסדר״׳ הוא לאומני-קנאי אידיאל

 מי ואילו התיקשורת. בכלי להשתמש לו
וב היריב עם בהידברות בשלום, שדוגל

 ויש בסדר,״ ״אינו הדמוקרטי החוק קיום
להשתיקו.
 הכלכלה אבירי בין קיימת דומה חלוקה
התוג־ ״מתפרעים,״ פועלים ובין השחורה

24

בנצ השבוע שהתחוללה למהפכה אולם
למדי. פשוטים הסברים רת

יש ממשלת יצאה אילו חלם. אשפי
 בכוח נצרת את להעביר כדי מכליה ראל
 מכפי אחרת לנהוג יכלה לא דק״ח, לידי

האחרונים. בחודשים שנהגה
 לבחירתם החוק בחקיקת התחיל הדבר
 החקיקה, בעת ראשי־עיריות. של האישית

 מאשפי-חלם, איש דעת על כנראה עלה לא
 יהיה החוק ייושם שבו הראשון המקום כי

הערבית. נצרת דווקא
 ל- עצום אוטומטי יתרון הבטיח החוק

 השילטו־ סומכים הערבי בציבור כי רק״ח.
 של הפיאודלי-למחצה המערך על נות

 קודמים. מדורות ששרד ראשי־חמולות,
 ומשול,״ ״הפרד של מחוכמת שיטה על־ידי
 השאירו וחלוקודכיבודים, מישפחתי שיחוד

 מכובדים, של מעמד כנו על השילטונות
חמושות. מיליציות בעלי טפילים רובם

)28 בעמוד (חמשו

ר נ ש ק  ת 10 י ו
 ומבקר המדינה

 נגח העוו המדינה
חמורות האשמות

 אדלר את להוציא הצליחו חם יד
■ י /  קצין־מישטרה זעק ז״ העניין מכל /

 כתב־התבי־ העתק לידיו הגיע כאשר בניר,
 נגד המדינה פרקליטות הגישה שאותו ער,

 מישרד־ד,עבודה. של בכירים עובדים שני
 המחלקה שאספה חומר־ד,האשמות ואומנם,

 כי בבירור, הורה המישטרה של הכלכלית
 שלושה לדין להעמיד כדי ראיות די יש

 במישרד־ אגף־המדידות מנהל :אנשים
 אורי סגנו אדלר, רון הד״ר העבודה,

ואוטו לחישובים המחלקה ומנהל שושני,
דויטשר. ירחמיאל באגף, מציה

 הוגשו ודויטשר שושני נגד בעוד אולם
ביו חמורים כיתבי־אישום שעבר בשבוע

 אדלר, ד״ר מנהלם, של שמו נעדר תר,
הנאשמים. משורת

 מאשים חומר יש כתב־ד,תביעה בעצם
הפקי אחד שהוא אדלר, נגד ביותר נכבד

 במישרד־העבודה. ביותר הבכירים דים
 החליטה מדוע הבינו לא חוקרי־המישטרה

לדין. אדלר את להעמיד שלא הפרקליטות

אדלר מנחל־אגף
ל״י אלף 700ב־ אישור

 בדו״ח כותב המישטרה, לפני עוד בפרשה
 נגד ביותר חריפים דברים שלו האחרון
 שנהוג כפי בשמו, לנקוב מבלי אך אד*ר,
תמיד. המדינה מבקר בדו״ח

 הרמז, את שהבין מי היד, זאת, למרות
ביני ן כתב־אישום הוגש לא אדלר ונגד

יא וזמזר
 ה- לחוקרי ברור היה שלא מה אבל

 אורי הנאשמים, לאחד התברר מישטרה,
 משד, שר־העבודה, כי לו נודע שושני.
 אדלר. למען בפרקליטות התערב ברעם,
 אל קשר למצוא ביקש הנדהם שושני
 אף והשתמש זה, פרט לוודא כדי השר,

בפרוטקציה. הוא

ת תשובה ק מ ח ת  מ
השר של

 אליעזר דודו, את ברעם אל שלח וא ^
 השר. של אישי ידיד שהוא שושני, 1 1

 הדמו־ בין היה יפעת, קיבוץ חבר שושני,
 הקמת ערב בתקופת בארץ הבולטות יות

 מאנשי כאחד הפלמ״ח. ובתקופת המדינה
 הפלמ״ח כאיש ואחר־כך הבכירים ההגנה

 כ״מצ־ השנייה, העלייה איש שושני, נודע
ההגנה.״ של פונה

 ב־ אצלו ביקר שושני כי מודה ברעם
לדיב בתל־אביב. שלום שבמגדל־ לישכתו

בפרק פעל ״מדוע ברעם נשאל שושני רי
אד נגד כתב־אישום הגשת למניעת ליטות

האח השניים עבור פעל שלא בעוד לר,
 את מאשרים גם־יחד ושושני ברעם רים.״

 ״לא שר־העבודה: של המתחמקת תשובתו
 ביקשתי אדלר. בעד בפרקליטות התערבתי

 ברעם לדברי בזהירות.״ בו שינהגו רק
 התמוטטות את גורר אדלר של מעצרו היה

 בעיקר במישרד־העבודה, אגף־המדידות
 הבכירים, מעובדיו שניים של מעצרם אחרי

ודויטשר. שושני
 עם ברעם של שיחתו היתד, אם בין
 אם ובין עדינה, כה הפרקליטות אנשי
 ספק אין יותר, כבד לחץ הפעיל ברעם

 את הבין המדינה בפרקליטות מישהו כי
 אדלר שד״ר רוצה אינו ״השר :הרמז

לדין.״ יועמד
בהת כפול סימן עליו נטל שר־ד,עבודה

 שה* בילבד זו לא אדלר. למען ערבותו
 לדעתה, אשר, מימצאים מצאה טרה מיש

 לדין, אדלר את להעמיד כדי בהם היה די
חוקר החל אשר ,מבקר־ד,מדינה שגם אלא

 מיש- צעדים כל נגדו ננקטו לא אף תיים
צעדי־השעייה. או מעתיים

טו מבקר־המדינה ודו״ח כתב־האישום
 היותם בעת ודויטשר, ׳שושני כי ענים,

 במישרד־ באגף־המדידות בכירים פקידים
ההנד בתחום חברות שתי הקימו העבודה,

באותן בדיוק עסקו אשר והאוטומציה, סה

גוראל מנכ״ל
עיניים 6ב־ שיחה

והפקיר השפעתו הפעיל שו־העמדה
למרות - למישפט הועמד לא הבליו


