
במדינה
העם

ח ר ס ז הנצבר מן תי
 הובאו קהיר גרוני

 בו ביום ?קבורה,
חשילטון את פרס גט?

 לראשונה פרס שימעון הפך בו ביום
ממ לקבורה הובאו בפועל, לראש־סמשלה

 נידוני •של עצמותיהם בירושלים לכתית
 עזאר. ושמואל מרזוק משה הד״ר קהיר,

 לפני במצריים בתליה להורג הוצאו הם
 'תביש״, ״העסק פרשת בעקבות שנה, 22

ב ביותר הגדולה הביטחונית השערוריה
 לרדוף מאז הפסיקה שלא המדינה תולדות

בה. המתחולל על ולהשפיע המדינה את
 אחת פרם שימעזן היה שנה 22 לפני

לק הבאתם בפרשה. המרכזיות הדמויות
 עבור בחייהם ששילמו השניים, של בורה

 הממונים שזממו המאקיבלית ההרפתקה
 ליושב- פרס הפך בו ביום דווקא עליהם,

 כצילצול גם להתפרש היתר. יכולה ראש,
 •שעלול מה לגבי הרחוק מהעבר אזהרה

בעתיד. להתרחש

רבץ עם מיזרחי אדי
״לא״ לו להגיד נעים היה לא

מנגנון
שרתם ל 111; מ האדונים ב

 קוריוז הופך איך
 מדינית ?שערורייה

בישרא?
 כמעט התרגשות, ללא טכסים, ללא
 לכך, ליבם יתנו המדינה שאזרחי מבלי

 מעשי באופן קיצה אל השבוע הגיעה
 כראש- רבץ יצחק של שילטונז תקופת

הממשלה.
 יצחק נפרד שעבר בשבוע השישי ביום

 שאמור למה ויצא לשכתו מעובדי רבץ
 מאחריות. לא אך מעבודה חופשה להיות
 •שר- מילא כבר השבוע הראשון ביום

 רבין של מקומו את פרס שמעון הביטחון
 וניהל הממשלה בישיבת ישביראש כאשר
אותה.

 ל- ניסו אשר שאלה בצמרת, המהפכה
 ניהלו למנעה •שהשתדלו אלה כמו חוללה
 הסתיימה ורעשניים, מרים קרבות סביבה
להי עלול שעוד האקט דקה. דממה בקול
 המדינה של בתולדותיה דדך כציון זכר
 העבודה, סיכסוכי של הגועש בים טבע

 מילחמת יום־העצמאות, חגיגות מצהלות
 הדולרים חשבונות ושעדוריות הבחירות

בחו״ל.
 את לציין היה •שיכול היחיד המאורע

 אלא היה לא בשילטון האישים חילופי
 ל־שעדוריה כמעט להפוך שהצליח קוריוז

מדינית.
 יציאתו ערב שאלה. דצדרך• נסיעה

 מתי תארץ כתב פוצץ לחופשה רבץ של
 מדיני סקופ להיות היה •שאמור מה גולן
גולן ׳מרחיקות־לכת. השלכות בעל נוסף

 אלי ראש־הטמשלה. לשכת מנהל כי גילה
 שבועיים לפני השישי ביום יצא מזרחי,
 לארצות־הב־ וחשאית מיסתורית בטיסה

 היתה הגוף כבד מזרחי של •שליחותו ריית.
 דווח לא לשר־החוץ שאפילו עד סודית כה

 ושר־ ויועציו ראש-הממשלה ומלבד עליה
איש. עליה ידע לא ואנשיו הביטחון

 הדלפה שוב זו היתד. כי ספק היה לא
 את לדפוק שנועדה משרד־הביטחון •של

 הפוליטי המתים בארון האחרון המסמר
 בשע- פרישתו את גם וללוות רבין, של

 המיס־ הנסיעה פירסום עצם שכן, רוריה.
 השערות, של תילים תילי הוליד הודית

מדי וניתוחים מאמרי־פרשנות ניחושים,
ניים.

 ראש־ משרד ודובר עצמו מזרחי אלי
 נחשפה כאשר הסבירו פתיר, דן הממשלה,

 שגריר עם לפגישה המיסתורית הנסיעה
 היא כי דיניץ, שמחה בוושינגטון ישראל

 ממקור מידע לקבל כדי דרושה היתד.
האחרו המדיניות ההתפתחויות על ראשון

 גיחוך. עורר רק זה הסבר בוושינגטון. נות
 הטלפון קו ה״סילון״, קיים זה לצורך שכן

שגריל ראש־הממשלה מ־שרד בין הישיר
 ש״ לתאר קשה בוושינגטון. ישראל רות

 דבר מזרחי לאלי לומר היה יכול דיניץ
 לראש־הממשלה לספר היה יכול לא אותו

ה״סילוך. באמצעות
 שמזרחי העובדה וכן המגוחך ההסבר

 בו מטוס באותו מלטוס להימנע התאמץ
 יגאל שר-החוץ מהארץ יום אותו יצא

 היתר׳ השבוע ניחושים. הזמינו כאילו אלון,
 המדינה: את שהעסיקו החידות אחת זו

 ? לארצות־הברית מזרחי אלי נסע למה
שהועלו: הגירסות בין
 נוספים סודיים חשבונות לחסל כדי •
ועין. משפחת •של

 של ■הדולרים חשבון את לחשוף כדי !•
אבן. אבא
 נסיבות את לאמריקאים להסביר כדי •

רבין. יצחק של הסתלקותו
 חשאי מידע לאמריקאים למסור כדי •1
פרם. שימעון היורש, על

 עד נכונה. היתד. לא מאלה אחת אף
 אלי יצא מגוחכים. נראים •שהדברים כמה
נסע. הוא בעצם למה ישאלו שכולם כדי

 ראש- בלשכת אחרון. אישי גמול
 הסיביל-סרוויס מזרחי אלי היד. הממשלה
 קיבל אותו היחיד הוא היחיד. האמיתי

 השאר כל מאיר. מגולדה בירושה רביו
 את הקיף בהם רבץ של אמונו אנשי היו

עצמו.
 להמשיך המבקש היחיד, גם הוא מזרחי

 אחרי ראשיה,ממשלה בלישכת ולהישאר
 הקדים אך זה לצורך רבץ. של פרישתו
 ההתמודדות בתקופת ועוד למכה תרופה

 מיפלגת מועמדות על לפרס רבץ בין
להב הקפיד לראשות־הממשלה, העבודה

 אף לטובת עמדה נוקט איננו שהוא ליט
 אינו שמזרחי שרמזו אף היו מהם. אחד
 הוא פרס. תומכי של טרויאני סוס אלא
 הזוטר הפקיד של הקלאסית הדמות היה

ה •שירותיו בזכות לגדולה לפתע העולה
 דיגיץ) (ישמחה בעבר עליו לממונים טובים

 יכול שהוא הקטנות האינטריגות ובזכות
 היועצים. בץ מאחרי־ר,קלעים לנהל היה

 לתפקיד הגיע שהוא עליו אסרו בשעתו
 איפה שידע היחיד שהוא מפני רק הרם

ראש־הטמשלהי. במשרד תיק כל נמצא
 שאין לחופשה, רבץ של יציאתו ערב
 מתחת הקרקע בערה לתפקיד, חזרה ממנה

 לנקוט חייב היה הוא מזרחי. של לרגליו
 ועל קיומו המשך על ישיעיד הפגנתי בצעד
בתפקידו. להישאר כוונתו
 את שיזם עצמו מזרחי אלי זה היה

 לארצות־הבדית הסודית נסיעתו תוכנית
 ממקור כביכול, דיווח, קבלת של רקע על

 האמריקאית. בבירה המתרחש על ראשון
 לעוזריו, מוסרית התחייבות החש רבץ,

 שלו, עם יחד נקטעה שלהם שהקאריירה
 למזרחי אותה איישר הנסיעה, את שקל לא

אחרון. אישי כגמול אולי יד כלאחר
 לדווח מזרחי מיהר אליו פרס, שמעון גם

 את יבין שממלא־המקום כדי הנסיעה על
 ראש־הממשלה, בלישכת החשוב מעמדו

 לחיכוכים לגרום לא כדי עליה עירער לא
 מזרחי המשמרות. חילופי בעת מיותרים

 היתד, שלא בנסיעה זכה מההפקר, נהנה
 שהזכירו בכותרות וגם משמעות כל לה
קיומו. את

 לאדון לרמוז שרצה שמי היא הטרגדיה
 שהוא ראש־הממשלה משרד של החדש

 המטרה. את החטיא אותו, גם לשרת ■נכון
 לו יצר לעצמו מסביב המוגזם הפירסום

 רבין. של איש-סוד של ■מסולפת תדמית
 ייכנס וכאשר אם שפרם, ספק כמעט אץ

ל ידאג ראש־ד,ממשלה, לתפקיד רשמית
הוותיקים. סודו מאנשי באחד החליפו

ה שה בחרונ  חד
 פט■ ש ח■ עץ־ה ו די

 בנך ידיו מואשם
מנו ש אח ש  וכו

ה ט סי ר ב ני או ה
סו ההכנסות אח ולקח שלו לני

סוס״ס שונוס
הציבור בוסס

 ,12 בשעה השבוע, הראשון יום ף*
 ידין ייגאל לפרופסור הגשתי בבוקר, ■1

 הראשונים לסעיפים הנוגעות •שאלות, כמה
 לממשלה, המישפטי ליועץ בכתב־התלונות

בהמשך. ■המתפרסם
הת את לי שימציא ידץ ממר ביקשתי

 מודפס ישבו השלישי, היום לפני שובות
ב להתחשב יהיה שניתן כדי הזה, העולם

הבאה. הכתבה כתיבת בעת תשובותיו

 מדעי דו״ח לפרסם תחת מצדה, על כתב
להת כדי משכנעת. לחוק, בהתאם ראוי,
ש פרופסורים, כמה לעזרתו גוייסו גונן,

 בעיסוקי בו וקשורים בו תלויים מרביתם
ל מיכתב לכתוב ושוכנעו הארכיאולוגיה,

להגנתו. עיתונות
 ה־ את לקרוא שטרח מי אולם
 למדענים אירע כי ראה מיכתב,

.,במהופך מעשה־כילעס הנכבדים

תו על תשובה יי ם לביב יגאל מר טל פנ 4 מיו .4 ת, המטרד, את יצא: 77. מוני  ב
ם טל הבוקר בשעות  בדיקה שנדרשה משום זה במועד נשלחה התשובה .18.4.77 יו

תר. ממושכת יו

ם המשרד דובר את לביב מר ששאל תשובהיעל^גאיולות  רק תימסר 13.4.77 ביו
מז שטרם משום י#יץזקריבים',1בינ תן. נסתיי ק בדי

ם המשרד של תשובתו  אותו טל 09.30 בשעה לביב מר אל נשלחה ,1.4.77 מיו
ם,  נמסר 1100 הטעה לאחר ורק מכן לאחר כשעה לביב למר נמסר ממנה העתק יו
די התשובה העתק , יגאל פרופיי לי ו י ד בקשתו. פי על י

צוני מכתבך טל לסיפא ר ת הטפול כי להעיר ב פניו ו נמצא זה מסוג ב די  טל בי
המשפטי. היועץ
התשובות. לתוכן באחריות שנושא הוא המטרד

י ____:__1,_______!____ י- _!_____■—1__:_1: ר״ ^
 להסביר השר מנסה שכד אבנרי, לאורי ידלין אהרון של מיכתכו

 לשידורי ומשם ירין הפרופסור לידי מישרדו תשובת תובן הניע כיצד
 ההוק■ כמישרדו, אגף־העתיקות ראשי כי הטענה על נם מגיב השד הרדיו.

בו. ותלויים הדוקטוראט את אצלו עושים ידין, נגד התלונות את ריס

 הגיע בצהריים, השני ביום למחרת,
 אל־ יורם •שלו, עורך־הדין מאת מיכתב
לה ידין של סירובו על הודעה ובו רואי,
 עיתוני־ פירסמו במקביל השאלות. על שיב

לה עומד שידין כך על ידיעה הצהריים
 מיליון חמישה סך על נוספת, תביעה שגי

 אורי עורכו נגד הזה, העולם גד1 לירות,
הח לשאלות, להשיב תחת ונגדי. אבנרי,

 :■תביעות להגיש ידין ליט
 היא קודמותיה. בשתי זו, תביעה

 כתבות המש מתיר פסוקים שני עד
 והמלאות ידין, על שפורסמו גדולות
נגדו. טענות כמאות

 חמישה בת התביעה הגשת על ההחלטה
 ידין של מאי־יכולתו נבעה הלירות מיליון
 למשל, כך, ענייניות. תשובות להשיב

רוו עושה •שהוא הטענה כי לדעת נוכח
ש ספרים ממכירות לעצמו גדולים חים

 ונמצאו ידין, על להגן יצאו הם
מקטרגים.

 זמן תוך פירסם, ידין כי קבע מיכתבם
 חצור חפירות על סופי מדעי דו״ח קצר,

 עשה לא כי אישר מיכתבם ומידבר־יהודה.
 הירבד, זאת ותחת מצדה, חפירות לגבי כן

״•שקיר ספרים, של פופולריים בפירסו-מים
לארכיאולוגיה.״ העם את בו

 להגן הפרופסורים שד ניסיונם
 ידין עד-ידי אייקיוס־החוק על

 בן־ מאמנון (חוץ רובם שכן חמור,
לארכיאו המועצה חברי הם תור)

 חוק־העתי־ קיום על הממונה לוגיה,
הת ככר ארכיאולוגים במה קות.

 חריף מיכתכ-תלונה לכתוב ארגנו
 חוק־ על הממונה לשר־החינון•,

נותנים כיצד דברר כדי העתיקות,
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