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76 נתניה
נתניה • 14 רח־שטמפר ״רוך• אולמי

נפגשים בנתניה ובולאים נולים כי 76 בנתניה רו

1- משפחתי ביקור לתכנון ושמרו גזרו

במדינה
חרעוות זמ־רחת

 לשעבר ״חמוסד״ ראש
 את ״?שבור מאיים

לעיתונאי השיניים״
 עוד וזה השיניים! את לך אשבור ״אני

.הכל לא .  !״מזה יותר עוד אעשה איי .
 שהיה מי זמיר, צבי (מיל.) אלוף צעק
 ושפדש וביטחון, למודיעין המוסד ראש
 כמנכ״ל מתפקידו מיספר חודשים לפני

סולל־בונה.
 בדרך־כלל הידוע צביקה, של איומיו

 היו לא וקר־רוח, שקט סולידי, כאדם
ש למרגל או פוטנציאלי לאוייב מופנים

 בזעם הדברים את הטיח הוא בכפו. נלכד
מכוו היו הדברים בעיתונאי. בפומבי, רב,
 ופרשן מעריב של ראש־הכתבים לעבר נים

דן. אורי לעניי,ני־ביטחון, העיתון
ב קודם־לכן, יום ראשוני. פיהסום

 מעריב, של האחרון ערב־שבת גיליון
 400 בפרשת שדן מאמר דן אורי פירסם

טע שלפי המודיעין, של מיברקי־ההתראה
 לא אלעזר, דויד המנוח, הרמטכ״ל של נתו

 במאמר המילחמה. ערב לידיעתו הובאו
ה למחדל באחריות דן אורי האשים זה

ה את רק לא המילחמה ערב מודיעיני
 ראש־המוסד את גם אלא הצבאי, מודיעין
זמיר. צבי (מיל.) אלוף עת, באותה

המילחמה, ערב זמיר, היה דן לטענת
שלמ עד כזו, במידה אישי ביטחון חסר
 מועד על מתריע מידע בידו שהצטבר רות

 ״להרעיש העז לא הוא המילחמה, פרוץ
לשכ כדי קול־זעקה ולהקים וארץ״ שמיים

 להתייחם שיש עליו, הממונים את נע
 למיל־ ולהתכונן אלה לידיעות ברצינות

 מקובלת שהיתר, הקונצפציה למרות חמה,
באמ״ן.

 חוסר־הביטחון נבע דן, דאורי אליבא
 שכמה מכך, המילחמה ערב זמיר של

מה עליו ניחתה המילחמה קודם שבועות
 לילהאמר. פרשת בעיקבות קשה לומה

 המוסד, את האשימה הנורבגית העיתונות
 של בדצח־בטעות זמיר, עמד שבראשו

 אשר בושיקי, אחמד המרוקאי המלצר
 השחור ספטמבר כמנהיג בטעות נח־שד

 שפגעה זו. שלומיאלית טעות סלמה. חסן
 של למעצרם הובילה המוסד, ביוקרת

 ושיבשה ישראליים, סוכנים חצי־תריסר
ו נורבגיה ביו היחסים את חמור באופן

ישראל.
 של שחלקו הראשונה הפעם זו היתה

 המודיעיני במחדל לשעבר המוסד ראש
 מימסדי בעיתון בולטת, כה בצורה פורסם

מעריב. כמו
פיר־ למחרת זמירים. כגוב דניאל

 הזדמן זמיר, נגד המאשימה הכתבה סום
 בין גבהו, שבה פרטית למסיבה דן אורי

 מהם, חלק רבים. אנשי־ביטחון גם השאר,
 ניגשו זמיר, של ובהווה לשעבר חברים

 ושיבחוהו מאמרו על אותו בירכו דן, אל
ב דן הבחין לפתע הדברים. פירסום על

 המוסד כראש כהונתו שבתקופת זמיר׳
ה מובהק. בשונא־עיתונאים ידוע היה

 הנחה מתוך לאלוף, שלום הקדים עיתונאי
 צריכה אינה עליו המיקצועית שדעתו
 כך לא אולם האישיים. ביחסיהם לפגוע
זמיר. השב

 דן, של המושטת ידו את דחה זמיר
 לטי- יד לוחץ ״איני :בזעם כלפיו התפרץ
 אגרוף עכשיו לו לוחץ הייתי גופות!

 השיניים!״ כל את לך ושובר בפרצוף,
״ את תעשה אז ״נו, .. ה.  בו התגרה ז

 בגוב- כדניאל לפתע עצמו שהרגיש דן,
הזמירים.

מההת התרגש לא לשעבר המוסד ראש
 את לך שאשבור רק ״לא סביבו. קהלות

 גם ״אני דן, כלפי התרים השיניים!״
 הרבה שתקבל לכך אישי באופן אדאג
 הצטרפה זמיר של רעייתו מזה!״ יותר

 העיתונאי על המילולית, להתקפה היא גם
 העימות בעלה. על ביקורת למתוח שהעז

 המילחמה בראש בשעתו שעמד האיש ביו
 נמנע, העיתונאי לבין הערבי בטירור

הע תוך מהמערכה פרש דן אורי כאשר
 תצטער תירגע, שכאשר מקווה ״אני רה:
 שאמרת.״ הדברים על

 גולדה של האישי ידידם זמיר, אבל
 על בה עד התנצל לא רביו, ויצחק מאיר

 ועל העיתונאי, כלפי הפומבית התפרצותו
 במוסד עוד שאינו למרות האלימים. איומיו

 מאמין הוא אולי בסולל־בונה, לא וגם
עיתו להעניש כדי אמצעים בידו שיש
ה על השיניים את להם ולשבור נאים

נגדו. כותבים שהם דברים

2017 הזה הסולח


