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ציבו שחיתות פרשיות שתי
 את האחרונים בשבועות שהעסיקו ריות,

ש לכיסוי זבו לא הישראלית, העתונות
עמודי מעל מטבע־חשיבותן להן מגיע היד,

וזזה■ העולם
ב שהתעוררו פרשיות שתי אלה היו

 מבקר של זה דו״חות־ביקורת, שני עקבות
 למדליות הממשלתית החברה על המדינה

פעו על מבקר־הסוכנות של חד, ומטבעות,
 והד,ס־ למחלקותיה הסוכנות־היהודית לות

תדרות־ה,ציונית.
 דו״חות־ביקורת שני שחשפו התמונה

 שהיא משום רק לא מדהימה. היתד, אלה
 ב- שחיתות של חדשים עומקים ציירה

 היה לא זאת מבחינה מינהל-הציבורי.
 בחברה־ וגם בסוכנות גם רב חידוש בהם

 במוסדות ■שעושים מה עשו למדליות,
 שהבליט מה בישראל. אחרים ציבוריים

 שהפעם העובדה היתד, הפרשיות שתי את
צי דמויות הביזה פרשיות במרכז עמדו

 שגם והישגים עבר עם מכובדות, בוריות
 עליה לכסות ניסו בערוותם, שד,יתגלו אחרי

ההתחס ניסיונות צדקניים. בעלי-תאנה
 על מד,ירד, שהתעשרות בנימוקים דות

 ומד חברתית נורמה היא חשבון־הציבור
 שהבליטו הם בישראל, מקובלת סרית

 גילויי של העכור הגל מעל אלה פרשיות
המדינה. את שהציף והפשיעה ההסתאבות

 פרשת מגיבורי אחד היה למשל, בך,
 במשך ששימש מי מנור, עמום המטבעות,
 החברה־הממשלתית של מנכ״לה כשנתיים
 שלה. הבראשית בימי ומטבעות, למדליות

 זכויותיו, את מימש מנור כי התברר באשר
ש מטבע ל״י 250 תמורת מהחברה ורכש
 רבבות שעה באותה היה כבר בשוק ערכה

ההת מה על עצמו מנור הבין לא ל״י,
 גוגעת־ללב בתמימות והמהומה. רגשות

 היתד, האמורה המטבע כי ההסבר הופץ
 באיחור מימש רק והוא שלו באוסף חסרה

לד. ״מגיע שהיה דבר שנים של
 הטיעון שבעצם ועזות־המצח האטימות

 כשהוא אבל כשלעצמם. מחרידים הם הזה
 רבות שנים שבמשך אדם של מפיו בא

וה האדירים ממוקדי־הכוח אחד על שלט
 משמעות לו יש במדינה, ביותר רגישים
ה הקריטריונים על מצביע הוא כפולה.

״זכו של המעוותים המושגים ועל מוסריים
 אדם של ו״טובת־הציבור״׳ לגיטימיות״ יות

 שירותי־ מבגבון על שלט שנים שבמשך
 הראל איסר של פיקודו תחת הביטחון,

המוסד־למודיעידוביטחון. כראש
■! ■! ■ :

 ישראל של התיקשורת אמצעי־
 בהרחבה דיווחו כאשר חובתם את מילאו

 מהן. המשתמע ועל אלה פרשיות שתי על
 בפיר- נעדר הזה העולם של מקומו אם

במקרה. זה היה לא אלה, סומים
 אם דבר מחדש היה לא הזה העולם

 חובה זוהי מימצאי־הביקורת. על חוזר היה
 אלה מימצאים להביא ואזרחית עתונאית

ה אבל חומרתם. במלוא הציבור לידיעת
 שהולך כמי תפקידו את רואה הזה עולם
אחריו. ולא המבקר לפני

 לאחר־מעשה העתונאי הדיווח של כבודו
מתפ אחד רק זהו אולם מונח. במקומו

 השאר, בין חובתה, עיתונות. של קידיה
 מהחוק סטיות על ולהתריע לחשוף היא

מת שהדברים לפני החברתיות והנורמות
התהוותם. בשעת או רחשים,
 הסערה את שעוררו אלה, תחומים בשני

 העולם עסק האחרונים, בשבועות הציבורית
ארוכות. שנים במשך בהרחבה הזה

מאחרי־ד,קל שמתרחש מד, למשל, הנה,
 הדו״ח מאז הסוכנות־ד,יהודית. של עים

 ה־ ,מבקר־הסוכנות-ד,יהודית של הסנסציוני
 בחר הזה שהעולם שמוראק, אמיל ד״ר

 כאיש-השנה שלו הדו״ח בזכות אותו
 ובהתמדה בעקביות זה עתון טיפל תשי״ב,

זה. מושחת בגוף
 שאין וכתבות, מאמרים של ספור אין
 שנים במשך טיפלו כולם, את למנות טעם

 בו רז*־, הזה שהעולם זה, במוסד רבות
 בוזזות באמצעותו שלל׳ לחלוקת מכשיר

ה העם ■תרומות את בישראל המיפלגות
 לי נדמה למדינת־ישראל. בתפוצות יהודי

 ושוב, שוב מלחזור נלאינו עצמנו שאנחנו
 זה, מעין מכשיר כי ולהתריע להזהיר

 ריקבון של מוקד להיות שלא יבול אינו
חוגגת. ושחיתות מוסרי
 הסוכנות- כי האמינו שעדיין אלה רק

 ראשי וכי אידיאליסטי, גוף היא היהודית
 מרדכי ועד נרקיס מעוזי שלה, המחלקות

 המקריבים פילנטרופים אלא איגם בראון,
 היהודית האומה מיזבח על עצמם את

 יכלו העולם, סביב מתיש נון־סטום במסע
הביקורת. מדו״ח מופתעים להיות

 אישר רק הוא הפתיע. לא הוא אותנו
 חסכנו השנים. כל מפניו שהזהרנו מה את
 נעים לא שכבר האימרה את ולכם לנו

לכם...״ ״אמרנו אותה: להשמיע

1■ 1■ !■
ל בחברה שאירע במה הדין הוא
 בעת שנים, לפני כבר ומטבעות. מדליות

לר חברי-הכנסת את צירפה שהחברה
הנ את לקבל הזכאים המינויים שימת
 שלה, הנומינאליים במחירים החברה פקות
 את לשחד ניסיון בכך הזה העולם ראה
 ביקורת על ממונים להיות האמורים אלה

החברה. פעולות
 אחד היה כח״כ, אז שכיהן אבנרי, אורי

 היה (השני בכנסת הבודדים הח״כים משני
מוו שהוא שהודיע תמיר), שמואל ח״כ
 הח״כים, שאר זו. מועדפת זכות על תר,
 החלו במדינה, אחרים נכבדים אישים כמו

 הערך בשל כמובן, מטבעות. מאז לאסוף
להן. מייחסים שהם הרגשי

 העולם תקף בעבר שונות בהזדמנויות
 פועלת בה והצורה העקרונות את הזה

השי שמילבד החברה־למטבעות־ומדליות׳
 גורמת היא לאספנים, נותנת שהיא רות

 מהקרובים כמד, של מופלגת להתעשרות
למס תשלומים חובת ולעקיפת לצלחת

 שהשחיתות הוכיח מבקר־המדינה ד,הכנסה.
ומע רחבה יותר הרבה היא זה בתחום

 אבל שיער. הזה העולם שאף מכפי מיקה
 לפני בשעתו, מתייחס היה שאילו ייתכן
 ול- לאזהרות בהתאם החברה אל שנים,

 לא החודש שפורסם הדו״ח — אתרעות
להיכתב. צריך היה
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איחולי־חחלשה
 השפלה ההתנקשות דבר לשמע ...אבן,

 בי. התנקשו כאילו הרגשה לי היתד, בך,
 אנו שותפים מתמול־שילשום לא •שהרי

 הנכונים־לבל יימצאו לא אם כי להכרה,
 כי תיקווה כלל תהיה לא השלום, למען
 מותר אם למילחמה. קץ אי־פעם יבוא

 הוא- שכתב מד, לפעמים לצטט לאדם
 בקונטרסי הנאמר את אזכירה־נא עצמו,
: 1969 מינואר ? כיצד — שלום

 חיוניותו כל עם כי ברור, שיהיה ״צריך
 יבוא לא השלום העמים, לשני המרובה
 לא אם כלל, יבוא שלא ואפשר מעצמו
 יפנו לא אם למענו, ייאבקו ולא יעמלו

 יהיו לא ואם לפניו, הדרך את ויכשירו
מחירו.״ את לשלם נכונים
 אלה, דברים שנדפסו לאחר שנים שבע

שיבעתיים? נכונים הם האין
בירוש נרצח שנים, 29 לפני כאשר,

 אל־חו־ דרוויש פאוזי שותפנו־לנשק לים
 אל־. פלסטין אגודת מייסדי ראש סייני,

 עם -שביחד החדשה), (ארץ־ישראל ג׳דידוז
 יהודי־ערבי״ ושיתוף להתקרבות ה״ליגה

 והשיתוף השלום ההבנה, דגל את הרים
 זו, משותפת שבמולדת העמים שני בין

מאוחרת בשעת־ערב — טלפונית העברתי
 בעיתון כדבר־ד,מערכת שנדפסה כתבה —

 :היתד, הרשימה כותרת שלמחרת. מישנור
יירצח!״ לא ״רעיון

 שאינו בחייך, להתנקש החדש הניסיון
ה למערכה עד־טירוף קיצוני ביטוי אלא
 שנים זה למעשה המתנהלת גוניתרב

 למרות אכן, כי היא עדות בארצנו, רבות
 הרעיון הזאת, היקרה הארץ על העובר כל

העמים שני בין ושלום הבנה של הנאצל
 פסק לא למענו המאבק וקיים. חי —

 עד לגבור, הוא חייב ואף ייפסק, ולא
 וארץ־הנביאים לשפיכות־הדמים, הקץ בו

 יחסי- של למופת תהיה עתיקודהימים
 וכבוד הגינות צדק, על מושתתים עמים
הדדי.

 השבוע של וזזה בהעולם לראות שמחנו
 חזרת — פצעיו נחבשו אך כי )2000(

 להמשכת לעודדך צורך כל אין לדוכנך.

 לנשק אחים בברכת כוחך! יישר המאבק.
השלום, *למען במאבק

שער־העמקים כהן, אהרון

שלמה. החלמה איחולי
עילבט בדאייה, ולאם

ה הדפום של והמעמדים סדרי־המכונה
 העולם את ומסדרים מעמדים אשר חדש׳
ברי מהירה, החלמה לך מאחלים — הזה
במהרה לראותך רצוננו .120 עד וחיים אות

ירקוני גילן
היד את לוחצים

 כה. עד שנהגת כפי ג/ יום מדי בדפוס,
העובדים, בשם

תל-אביב כר־גיל, בן־ציון
 נמרץ גינוי תוך והמחשבה: העט לאיש

 והחלמה הבראה איחולי — המעשה של
מהירה.

וד־א ״הארץ״, סופר פאמט, שמעון
האמיץ. מאבקך ועל התושייה על חן־חן

תל־אביב לוי־הס, חנה
 את אני גם מביע הנחשול, בחלוף
כ זה הכל, אחרי ושימחתי. — בירבותי

מזו לעיתים מתבונן שאני שנה עשרים
 או בשומה, — ובקביעות בפניך, מנות
 בפרצו־ מהווה שאתה בנקודת־החן, שמא

 הקולקטיבי. פגו
מתקשרים... לעשות, מה

תל־אביב כן־יעקוב, ורדי
החלמה.

ירושלים פרקש, מרדכי

 ההתנקשות על קראנו אפיתי בעצב
.1999 הזה בהעולס אבנרי, אורי של בחייו

 לנביאים, שמור ומרתק מעניין גורל אכן,
 משוא־ וללא מורא ללא העובדים בני־האור

עיל ובעירנות בחרדה עוקבים אבו פנים.
 של המהירה החלמתו אחר קודם־כל אית
 אבוקת־ נר את הנושא אדם אבנדי, אורי

 וללהט המדינה, קום מאז בעורקיו השלום
 המערכת עובדי כל של אוהב, לב של הלוחם

היומית. העמדה סביב המאוחדים
 זמנים רם היום בהם חיים שאנו הזמנים

ה בכל אלא בישראל רק לא שינוי. של
התעו מקום בבל יש הכלל־עולמית. תודעה
 לאדם הנעשה המשווע העוול נגד ררות
 מוקד את בעבודתם שמסמלים אלה הקטן.
 לצערנו הם, האמיתי השינוי להרחבת הכוח
 ל״משוגעים״ או לחלושי־מוח, קורבן הרב,

את משורשו לעקור מישהו בשם ■הנשלחים

בהן בשארה
אזזים־למאבק ברכת

 מהאדמה להכחיד שקשה כשם שבגו. הטוב
 להכחיד יהיה קשה כן עם, של רוחו את
 אבריו. רמ״ח בכל לוחם אדם של דוחו את

הלוחם. אורי ברוכה, עבודתך תהא
הדממה״, ״מרכז אביטל, שמואל

קולורדו
 את מרלין, שמואל ובשם בשמי, קבל־נא
שלמה. ורפואה מהירה להבראה איחולינו

 להביע פשוט זה שאין היודע, כמוך מי
 העיתונות בישראל. בלתי־מקובלות דיעות

אפי מטורף. הוא בחייך שהמתנקש כותבת
 שמשוגע תמוה הדבר, הוא כך אם לו

 שאינן דיעות המייצג אדם בחיי מתנקש
המימסד. על מקובלות

המשו מתנקשים למשל, באמריקה, כאן,
 מובן וזה המימסד, ובראשי בנשיאים געים

משוגעים. שהם מכיוון —
ניו־יזרק קיק, הילל

מהירה. החלמה לך מאחלת
תל-אביב ירקוני, יפה

 מבית- צאתך בטרם להטרידו רציתי לא
 ל- הכנים איחולי את קבל עתה, החולים.
 מלאה לפעילות ולשובך השלמה הבראתך

השלום. למען
 עולם, ברחבי ברבים, מלפרסם נימנע לא

 למאבקם ראשון קורבן היותך עובדת את
 ובאחוות־ בשלום רוצים שאינם אלה של

 י מלהצביע גם נימנע לא ארצנו. של העמים
 איומיו פני מול השילטוגות, מחדל על
מוסת. מופרע של

ידך. את לוחץ אני
גילן, מקסים

פריס ופלסטין״, ״ישראל טורו
 להוקיע אלא יכולים, איקרית עקורי אין

 לב מקרב לך ולאחל הנפשע, המעשה את
ה להמשך איתנה וחזרה מהירה החלמה
מאבק.
ב סיעתכם תמיכת את לעד נשכח לא

 הנועזת האישית תמיכתך ואת מאבקנו,
 י ידידך, של ואומץ־ליבו מחצו את שהגבירה

חזק־ואמ׳ו. ראיא. הבישוף
איקרית כשארה, יעקוב

 ובאמת אבנרי, לאורי איחולי־החלמה
 אם מאוד עצוב יהיה — עצמו על שישמור

רציני. יותר משהו פעם יקרה
בידרמן, איתן

בוסטון הרווארד, אוניברסיטת

 ול- המהירה, להחלמתך כנים איולים
הנפ ההתקפה אחרי פורייה לעבודה שובד
חייך. על שעת

שאיום, יעקב
! תל־אביב הישראלי, השלום ועד

 ואיחולים להבראתך, מקרב״לב ברכות
 דתית כפייה למניעת המאבקים, להמשך
במרחב. ושלום הבנה של מישטר ולהקמת

■הופרט, אורי עיו״ד
 ירושלים העיר, מועצת חבר

)10 בעמוד (המשך
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