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 לא פרס שימעון
 וכך להתאפק, יכו?

 המחווה את הפך
זולה להתחכמות

 :מרגשת מיחווה להיות יכולה היתד, זו
 לפני גבולה את פותחת מה במילה מדינה

מר להם מגישה בצרה, הנתונים אוייביה,
סיבלותיהם. על מקילה ומזון, פא

יש מיהווה עשתה לא משום־מה אולם
 בעולם המקווה הרושם את זו ראלית
בפרט. הערבי ובעולם בכלל,

סיבות: כמה לכך גרמו
 לעצור היה יכול לא שר-הביטחון •
 את המעשה מן סחט הוא פטפטנותו. בעד

 בארץ זולה, תעמולה של האחרונה הטיפה
 כרוכל וברדיו בטלוויזיה הופיע ובעולם,

 הגס התעמולתי הניצול סחורה. המוכר
הפעולה. של ההומאניטרי הדימוי את הרם
הי ׳והלכו תכפו העולם בעיתוני •

 מאיסיבית ישראלית התערבות על דיעות
 עקיף .׳ובשיתוף הנוצרי, הימין לצד ׳בלבנון,

ו נשק הזרמת על הידיעות הסורים. עם
 שאכזריז־ במילחמה הצדדים, לאחד ציוד

 הידיעות את ניטרלו ליום, מיום גברה תה
 שבא הנאצל, ההומאניטרי המעשה על

לקורבנות. סעד להגיש
להס טרחה לא עצמה ישראל ממשלת

 התעמולתית — האיתנה תמיכתה את תיר
 •ובבעלי־ הימניות במיליציות — לפחות
 זו ישראל, עיתוני מלאו השבוע בריתן.
שב המדינה, בתולדות הראשונה הפעם

 החדש, הסורי לראש־הממשלה גלויים חים
 באלה וכיוצא ״חזק״ ״הגון״, כאיש שתואר

חיוביים. שמות־תואר
יש בהסכמת אבסורד משום היה •
ל מלבנון נוצרים־מארונים לכניסת ראל

 חיק־ בעבודות כאן שיעבדו כדי ישראל,
 ■ממשי־ ישראל שממשלת בשעה — לאיות

יש לאזרחים להתיר בעקשנות לסרב כה
 לחזור נוצרים־מארונים, הם אף ראליים,
בירעם. לכפרם:
 עניין המחווה נשארה דבר של בסופו

 שהייה: כמות נשאר היסודי הוויכוח שולי.
 כאשר בתבונה, ישראל ממשלת נוהגת האם
 לבנון, על הסורים להשתלטות עוזרת היא

 ולצירוף הסיורים לזרועות אש״ף לדחיפת
 עליה שהיה או — לסוריה־רבתי לבנון
 עתה להסתדר כדי שעת-יהכושר את לנצל

 אד קשה, במצב הנתונים הפלסטינים, עם
בידיהם? חזקים בקלפים עדיין המחזיקים

תו דא עמוד באו
 הכילו כותרות שתי

היסטורי לקה
גי באותו השבוע, הופיעו ידיעות שתי

עיתון. של ליון
 הדיון — אקטואלית בסוגיה דנה האחת

לפידאיון: עונש-מוות הנהגת על

 בקרוב לדון עומדת הממשלה
למחבלים מוות עונש בסוגיית

אז — היסטורית בסוגייה דנה השנייה
 המנדט בימי להורג שהוצאו ליהודים כרה

:הבריטי

 בתל־אביב רחובות
 על־שם היום ייקראו

הגרדום עולי
 הידיעות שתי את פירסם לא העיתון

 הבין לא הוא זו. בצד זו עמוד, באותו
ביניהן. הקשר את

 התשובה את מספקת האחת הידיעה אך
 בישראל, עונש־מוות יונהג אם לשניה.
 לעולם חדשים לאומיים גיבורים יסופקו
 יעמד,ו ערביות בירות בתריסר הערבי.

שייקראו בשעה דום, לאומיים ׳מנהיגים
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ש הערביים עולי-הגרדום שם על רחובות
 שלדשים ובעוד בישראל. להורג הוצאו

 אותם ויציגו שמותיהם, את יזכרו שנה
לנוער. כדוגמה

חוץ יחסי
זדה ממדינה סיפור

 לסגור הורתה גולדה
 הפלילייס התיקים את

ממשין• והוא — בגרו
מורא ללא כמעשיו

 מעורב שבה פרשה נחשפה לאחרונה
זרה. מדינה מיוצאי ישראלי,

 מאיר הוא זרה מדינה באותה הישראלי
 עולי בהתאחדות החזקה הדמות עזרי,

 גולדה של ביתה מבאי הזרה, המדינה
במדי עסקים ועושה עתה היושב מאיר,

ההיא. נה
 עם עזרי של קשריו עזרי. על בכד צל
פעמים. כמה לעזר לו עמדו מאיר גולדה

 מס- שילטונות עם יחד מישטרת־ישראל,
 שלוש לפני בביתו חיפוש ערכו ההכנסה,

 ענפה פלילית חקירה של בעיצומה שנים,
 לכספים בקשר והונאה, גניבות על נגדו

 הזרה המדינה יהודי על־ידי לו שניתנו
התער מאיר גולדה הפרטי. לכיסו ושזרמו

 והפעולות התיק, את לסגור בבקשה אז בה
במע ממשיך כשעזרי היום, עד נפסקו בו

הקודמים. שיו
 עזרי מאיר היה שנה חמש־עשרה לפני

הת הוא הזרה. במדינה ומחלק־תה שמש
 עסקנות שנות עשר אחרי לעבודה קבל

 עולי בהתאחדות מפא״י, מטעם בישראל,
 עבר מחלק-התה מתפקיד הזרה. המדינה
 הסך השנים ובמשך זוטר, פקיד לתפקיד
אר חוזרים הישראלים יתר כאשר לוותיק,

 כעובד שנשאר היחיד עיסוקם. כתום צה
ה בסולם מעלה־מעלה שטיפס עזרי, היה

דרגות.
 וקשרים. השפעה צובר החל 60ה־ בשנות

 לספי מחבריו ששניים העובדה לעזרי עזרה
 מישרות קיבלו הזרה במדינה סל־הלימודים

לפ קשריו, את מנצל החל עזרי חשובות.
קש בעזרת המקומיים היהודים לטובת עול
 פונים היו יהודי, הסתבך אם אלה. ריו

המיקרה. את מחליק שהיה לעזרי
 בהתאחדות מהפעילים שוטפים דיווחים

 על כבד צל הטילו הזרה, הארץ יהודי
לטובתו. הכריעה ראש־הממשלה אולם עזרי,

ביו חמורות האשמות כללו הדיווחים
 בארץ עזרי היה כאשר ,1966 בשנת תר.

בהשתת בישראל בירור התקיים הזרה,
פותו.

 לקח שבהם מיקרים על נסב הבירור
 ארץ, אותה מיהודי תרומות כביכול, עזרי,

המ מדינה באותה ארצה. העבירם ולא
 עזרי כאלה. מיקרים על ההוכחות את ציאו
 התרומות, על לדווח הספיק לא כי טען

 לעיסקי מקדיש שהוא הרב הזמן בגלל
הציבור.
 1969 בשנת לתמורה? קרה מה־

 חולב כשהוא ממש, בעסקים ,'עזרי החל
 עם לשותפויות נכנס הוא הפרטית. לטובתו
שעי חברה עם בעיקר מקומיות, חברות.

רינונים גדולות. עיסקות־קרקע עשה מר,

 הזרה, בארץ עיר יהודי בין היום עד יש
 התמורה שנמכר. הקהילה של מיגרש על

 מה ברור ולא להינתן, צריכה היתה
לה. קרה

יהו קבוצת התארגנה שנים כמה לפני
 שכונה להקים ארץ באותה מקומיים דים

 נענה, ומשלא חלק, תבע עזרי בישראל.
כוחו. בכל בתוכניות מחבל החל

 פרי. הניבו הדיווחים גברו, נגדו התלונות
כל פירמה החלה כאשר שנים, כמה לפני
 לה הודיע מדינה, באותה לפעול כלית
 לדרישותיו, תענה לא היא עוד כל עזרי
מדינה. באותה לפעול לה יאפשר לא הוא

 הגדול אוייבו וכסא. כסף כלי
לשע חבר־הכנסת היה עזרי מאיר של
 יושב- סגן אז היה הוא זר. מרדכי בר

 יושב עוד כל כי חשב ועזרי הכנסת, ראש
להי יוכל לא הוא בכנסת, כסאו על זר

התאח .וכיושב־ראש לכנסת במקומו בחר
 את לחסל כדי הזרה. הארץ יהודי דות
ומסובך. מורכב במיבצע עזרי החל זר,

 זר, עם סולחה עזרי עשה כל, ראשית
 אחר־כך הטוב. כחברו עצמו את והציג

שתעסוק לחברה להצטרף זר את שיכנע

ה הארץ יהודי מטעם השקעות במימון
 אל־ היו מניותיה ובעלי חברה הוקמה זרה,
 מנשה עזרי), מאיר של (אחיו עזרי ברט

 אלברט עם העובד (קריין־חדשות, אמיר
(כל פור אברהם השידור), ברשות עזרי
 אומי- הזרה), במדינה עסקים המייצג כלן

ה המדינה יוצא (עיתונאי מנוצ׳אר דואר
 יושב־ראש סגן זר, מרדכי וכמובן זרה),

המדי עולי התאחדות ראש ויושב הכנסת
החד החברה לפעולות המימון הזרה. נה

 את בינתיים שפשטה בנייה מחברת בא שה
כסף. לגייס ושרצתה הרגל,
במדי בפירמות נציג למעשה הפך זר

 בארץ שלה מניות במכירת עסק הזרה, נה
 יושביראש כסגן לתפקידיו בנוסף הזרה,

הכנסת.
לגיוס הסיוע כל את נתן עצמו עזרי

 במסע החל במקביל זר. על־ידי הכספים
 כשהוא ובישראל, הזרה בארץ זר נגד הסתה
 יושב־ סגן תפקיד שבין הסתירה על מנגן
 פרטיים. מאנשים כסף ומגייס הכנסת ראש

 יציג לא כי זר הודיע השמועות בעיקבות
 לעסקים ויפנה לכנסת, מועמדותו את עוד

לו. הבטיח שעזרי הפורחים הפרטיים
 הכנסת, מן יוצא זר כי עזרי ראה כאשר

 במקביל זר. במקום להיבחר רצה הוא
 בלי נשאר זר ההשקעות. חברת את פירק

 פרנסה, מקורות חסר העסקים. ובלי הכנסת
 הסוכנות נציג אותו מינו לפרנסו וכדי

הזרה. במדינה
נכ לכנסת, למירוץ נכנס עזרי כאשר

הו נגדו החומר לפעולה. יריביו גם נסו
 מס־ההכנסה. ולשילטונות למישטרה גש

ש טוען עזרי כאשר חיפוש, נערך בביתו
העולם כתב ביקר כאשר חולה־לב. הוא

עזרי עסקן
לעזרו? בא נוי

 ,1973 בסוף בירושלים, שלו בווילה הזה
הכ התקף־לב, שעבר בטענה במיטה שכב
נגדו. ההאשמות כל את מכל־וכל חיש

 שפינחס כדי הספיק עזרי נגד החומר
 מרשימת־המועמדים להוציאו יורה ספיר

 את השיגה מאיר גולדה אולם לכנסת.
נגדו. החקירות הפסקת
 החליט הוא הכנסת. בלי נשאר עזרי
 של נציג שם הפך הזרה, למדינה לחזור
 היום עד שונים, בעסקים העוסקת פירמה

 לעסוק הזרה, בארץ לפעול ממשיך הוא
התעלולים. באותם
עצ עזרי כיקרו. חפץ שעזרי מי

 הוא ולכן כתייר, הזרה במדינה שוהה מו
 במעשיו ממשיך הוא אך במלון. שם גר

 ובטוח סמוך ליבו כאשר ממקודם, כמו
שוב. ייפתחו לא נגדו שנסגרו שהתיקים

ת תתו עי
ת מידע ל פו לנ

 הישראלית הפזורה
 תזכה כאמריקה

משלח עכרי כעיתון
בפש המבריקים הרעיונות מסוג זה היה
 השומע של הראשונית שהתגובה טותם,
מקודם? זה על חשבו לא איך :היא אותם

 הארץ, יליד עיתונאי ,36 פז, אברהם
 ספורט ככתב שלו הקאריירה את שהחל

 החדשות עמודי כעורך והמשמש במעריב
הרעיון את הגה לא אולי הארץ, ביומון

 לממש שהצליח הראשון הוא אבל ראשון.
אותו.

 המחיש בארצוודהברית שערך ביקור
 הישראלית שהקהילה ידועה: עובדה לו

 בקצב ומתרחבת ההולכת רבתי, בניו־יורק
 כינויי כל שלמרות קהילה היא מהיר,
 ייחוד על שומרת לה, שהודבקו הגנאי

 בקונסוליה הארץ. עם קשר ועל ישראלי
 100כ־ כיום רשומים בניו־יורק הישראלית

 ב־ חיים הזה כמיספר עוד ישראלים. אלף
 בתוספת הקונסוליה. ידיעת ללא נידיורק
 את להעריך סביר הישראלים, התיירים

 מיליון ברבע בניו-יורק הישראלים מיספר
 נידיורק את להפוך המאיים מיספר איש,
ישראלית. לעיר יהודית מעיר

ההער פי על חיים למשל, בלוס־אנג׳לס,
 ובערים בקנדה ישראלים. אלף 80כ־ כה

)25 בעמוד (המשך

זר דשעכר סגן־ייו״ר
זר יושב כיסאו על

דיילי״ ״ישראל כותרת
הקשר את לחזק
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