
ה״, ״העולם עון הז ת שבו שו ד ח שראלי ה ה :המערכת . הי חד מינ ה  :ו
ב, ב תל־אכי חו מן ר ר ר .03־243386 טלפון ,3 גו א א־דו  ♦ 136 ת

: מען קי ר ב ם״ מ מפר ל ס מודפס . ״עו ש״ ב״הדפו חד מ, ה ״ ע  תל־ ג
ב, ר רה׳ אבי אכיגדו ה: . בן־ צ פ ד״ ה מ ״ג ״ ע ת: י כ פו לו ה ג רפי קוג  צינ
״ ספי מ כ ״ ע רך ♦ כ שי העו א ר רי :ה רי או רך .אכנ ר אלי :העו בו  עורף ♦ ת

ת כני סי :ת ת ♦ •טנון יו רכ ב עו תו ת :כי רי אי גו ד הו ש ♦ י ה רא ל ה מינ  :ה
טון אברהם ה׳ ♦ סי ת ד-״ ב עו כרוני רפי :ד ה העולם : המו״ל ♦ ז מ. הז ע״ ב

ת ך* ר כון כ שי ר,יד,י ד,סוכנות של ה
 מאד כנראה חרדה לעולה, דיור דית, 1 ן

 להגיב מיהרה היא כך :משום הטוב. לשעה
 שבד, הזה, בהעולם שהתפרסמה הכתבה על

 אומנם החברה פעילות כל אם ספק הוטל
 בניית הוקמה: במטרה אך־ורק קשורה
חדשים. לעולים דירות ואחזקת
 הזה העולם גילה שבועות שלושה לפני

 הענפות, פעילויותיה שאר בין כי )2093(
די -לשיפוץ גם לעולה דיור חברת דאגה

ה הסוכנות גיזבר של התל־אביבית רתו
 המועמד שהוא דולצ׳ין, אריה יהודית,
ה הסוכנות הנהלת יו״־ר למישרת הוודאי

 סביר ספק שקיים למרות !וזאת יהודית,
ה חדש כעולה דולצ׳ין של מעמדו לגבי
החברה. של לשירותיה זכאי

 ״דולצ׳ין הסותרת את שנשאה הכתבה,
ה עבודות את :בפרוטרוט ,תיארה :ויטה,״

ובח דולצ׳ין של בדירתו שנעשו שיפוץ
 ימנכ״ל של הסבריו את וגם השגה, מאי דש

למ כך, לייכטמן. חיים לעולה, דיור חברת
 שאריה העובדה -את ליכטמן תירץ של,

 עבודות חשבונות יאת פרע טרם דולצ׳ין
 בטענה הפרטית :בדירתו שבוצעו השיפוץ

 ב־ פרעונם את להשהות ביקש שדולצ׳ין
 להיווכח שיוכל על־מנת חודשים, מיספר

 שהוחלפה החדשה ׳מהצנרת נזילה אין אם
בביתו.

 העובדות את כלל הכחיש לא ליכטמן
חב כי טען ורק כתפה, באותה שפורטו

 את לבצע לנכון מצאה לעולה דיור רת
 הסוכנות גיז-בר בדירת השיפוצים עבודות

 חבר הוא דולצ׳ין הפל, ״׳שאחרי משום
שלנו.״ הנהלה
 להתייחס טרח לא אחד עיתון אף

 בפרשה הזה בהעולס שנחשפו -לגילויים
 כאשר זאת, לעומת עליהם. להגיב או זו,

 לעתו־ הכחישה לעולה דיור חברת שיגרה
 מפלי כלשונה, -להדפיסה רובם מיהרו !נים,

פה. הקשורות העובדות את כלל לבדוק
 הכותרת -רבים ביומונים הופיעה כך

 שיפוצים,״ ביצעה לא לעולה דיור ״חברת
הבא: -בנוסח ההכחשה כשמתחתיה

ה בשבועון ׳שפורסמה לכתבה ״בקשר
לעו דיור חברת הנהלת מודיעה הזה עולם

 ביצעה לא בע״ם לעולה דיור חפרת : לה
 אריה מר של בדירתו ׳שיפוצים עבודות כל

 מר של לביתו כיוונה החברה דולצ׳ין.
 לתיקון עצמאיים. בעלי־מקצוע דולצ׳ין
ב :והקשור ׳שבדירה המים בצנרת פגמים

החב באמצעות הגישו המיקצוע בעליי כך.
׳וה ׳שבוצעו העבודות לכל חשבונות רה

לתשלום.״ דולצ׳ין למר הועברו חשבונות
:בעיתו זו ידיעה שקרא התמים, הקורא

הנ כי להתרשם היד, עלול היומית, נות
 ,תוכן את להפריך מנסה לעולה דיור הלת

 למעשה הזה. בהעולם שפורסמה הכתבה
׳איש ההודעה ישכן ׳אחיזת-עיניים. זז היתד,

 -כתבה באותה -כתפה. יאותה תובן את רה
לדי הפנתה לעולה שדיור ׳במפורש !נכתב

 עצמאיים, בעלי־מיקצוע דולצ׳ין של ורת
 אונה שהחברה הפשוטה !מהסיבה ׳וזאת

כשכירים. כאלה בעלי־מיקצוע מעסיקה
 כי ,בכתבה, ■שנאמר את מאשרת ההודעה

בעלי־המיק- ׳חשבונות את ריכזה החברה

 לדולצ׳ין, אותם ׳והעבירה ד,עצמאיים צוע
 טרם שדולצ׳ין מהעובדה מתעלמת אולם
מת אינה גם ההודעה אלה. חשבונות פרע

 דיור של -שמנהל־עבודה לעובדה ייחמת
 בבית העבודות ביצוע על פיקח לעולה

 החברה אנשי עבודות ושתמורת דולצ׳ין
ה הסוכנות לגייזביר חשבון כל הוגש לא

יהודית.
 לעולה דיור חברת הבהלת בהודעת אין

:הגי חומדת את להצדיק או להסביר כדי
המופ סוכנותית, חברה ׳ביצעה שלפיו לוי

 עבודות לעולים, -דירות בניית על קדת
 בע- באמצעות הסוכנות, גיזבר של בביתו

עימד,. הקשורים עצמאיים לי־מיקצוע
 עיתוני את כלל הטריד לא זה פרט אבל

 המפוב־ ההכ-חשה את פירסמו הם ■ישראל.
כלל. יאותה לבדוק מפלי ׳והמטעה, רקת

■! * 1■
ש בשבוע הוזכר ׳הזה״ ״העולם שם

אמריקאיים עיתונים ישיל בשורה גם עבר

 פירסומת מודעות פורסמו !בהם נפוצים,
 באדצות-הברית. ■לאור שיצא חדש -לספר
 עטו פרי הוא !,ישראל שלום היי הספר,

 אפרים לשעבר, הרוסי פמאי־יד־,קולנוע של
 אחרי -לארץ שניים -שש ׳ליפני -שעלה סבילה,

 שהעזו היהודים 24 ■קבוצת עם שנימנה
 זכותם על גלוי למאבק לצאת לראשונה

ב בשביתודשבת פתחו לישראל, -לעלות
במוסקבה. העליון הסובייט בניין פתח

 הפך מסויימת -תקופה ׳שבמשך סבלה,
 ברית-המיועצות יהודי של ׳למאבקם סמל
 הצליח לא לישראל, לעלות זכותם על

 לארצות־ לרדת החליט בארץ, להיקלט
 מכובדת. בתפוצה ספריו זיכו ישם הברית

 יאת המסביר נוסף, יספר חיבר ירידתו ערב
בי ספר זהו הארץ. את עזיבתו מניעי

 הישראלית החברה על מאד חריף רתיקו
ה ׳ניסיונו את המסכם במדינה, -והמישטר

יחדש. ביית כאן לו למצוא סבילה -של מר
 היחידי הישראלי העיתון היה הזה העולם
 סבלה של אכזבתו סיפור יאת שפירסס
 הזה העולם שהתנפץ״, (״הסמל מישראל

 ש,איפ־ היחידי העיתון גם היה הוא ),2066
 שפור״ ההשמצות על להגיב לסבילה ישר
יבשל ישראלי כעוכר תיאורו ועל עליז סמו

שכתב. הביקורתי הספר
 לסינד האמריקאיית במודעות־הפירסומת

 להיות שאמורה מה התפרסמה סבלה ישל רו
 סבלה. על הזה העולם מכתבת מובאה
״׳סב כי הזה העולם טען כאילו סד, נאמד

 עמנו יאת האוהב אמיתי ציוני הוא לה
 הרישמיים...״ הציונים כיל מאשר יותר

 הזה בהעולם -שפורסם מיה בכל חיפשנו
 לא מצאנוה. -ולא זו, ציטטה ספלה יעל

 אבל לנו, שיוחס -מטה מסתייגים שאנחנו
 בפירסומי למצוא יהיה ניתן לדייק, אם

חרי דברים סבלה פרשת על הזה העולם
יותר. מדוייקים וגם — פים

1■ ■ ■
ליון רון כגי ח א  )2095 הזה (העולם ה

 המיש־ חקיר-ת על בילעדית כתבה פורסמה
 ה־ קציני של בית־הפגישות בפרשת טרד,

 החקירה הצפון. ׳במחוז הבכירים -מישטרד,
 של ,תלונות בעקביות נפתחה המ״שטרתי׳ת

 עם אישיים לראיונות ר,יתמנו כי שוטרות
 ב־ פרטית בווילה בכירים מישטרה קציני

 בלתי־מו־ הצעיות -להן הוצעו ישם נהיריה,
 המשך על קצינים. אותם על־ידי סריות
זה. בגיליון לקרוא תוכל הפרשה אותה

ול התלונות לאמיתות ׳להתייחס מבלי
 חד ׳שימשו יאשר -בהן, הכלולות האשמות

 ציבורי היבט לפרשה יש לחקירה, מר
 העובדה מיידיות: מסקנות המחייב אחד

הפסו פשיטה -משתמשת -שוב שהמישטרה
 פתח פתיחת תוך עצמה, חקירת של לה

 ביותר חמורות האשמות וטישטוש לחיפוי
הבכירים. ,קציניו־ נגד ׳המוטחות

 השבוע לשגר ׳לנכון ימצאנו זאת לאור
 :לממשלה ליועץ־ד,משפטי הבא המכתב, את

לכבוד
 ברק אהרון הפרופסור

 לממשלה המישפטי היועץ
 המישפטים משרד

ירושלים
 הדין מן זה אין כי התבטאת מכביר לא

 ■בהאשמות עצמה את תחקור שהמישטרה
 זאת, עמדתך ליאור אנשיה. נגד המועלות

 תשומת-ליבד את להפנות לנכון מוצא אני
 הזה העולם -בגיליון שהתפרסמה לכתבה

 מיום ,2095 הזה (העולם שעבר מהשבוע
ה של ״ביתיר,פגי־שות בכתבה ).26.10.77
 שיל 34—35 בעמודים המתפרסמת קצינים״

ביו חמורות עובדות נחשפות זה גיליון
 של העצמית החקירה לדרך באשר תר

כי מסתבר, אלה עובדות על־פי המישטירה.

 שיל לבדיקה נמסרו הצפון במחוז בכירים
הישי ממפקדיהם שהורכבה חקירה ׳ועדת

התלונות. הוגשו ■שנגדם הקצינים ׳שיל רים
 החקירה פירטי כי סביר חשש ״קיים

 שדאגו הנחקרים, ׳שיל לידיעתם הובאו
 !ולנקוט אליבי לעצמם להכין מועד ■בעוד

למ שהעזו פקודיהם נגד ׳תגמול פעולות
׳נגידם. מרשיעות עדויות לחוקר סור

 ,בכתבה !המתפרסמים התיאורים ״מן
 לא התלונות כאילו הרושם ׳להיווצר עלול

 ׳אישיות פניות מכל נקי הולם, בבירור זכו
הו על ובהסתמך לזאת, אי אחרות. או

 הימיש־ ישל העצמית לחקירה בקשר דעתך
הצי והסדר הצדק כי סבור הריני טרה
 על־ ,התערבותך את מחייבים התקין בורי
 יזכו הנ״ל הקצינים נגד שהתלונות מנת

ואובייקטיבי.״ הוגן בבידור
עורך תבור, אלי
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ש פרח ד״ כ
 ד״ש מחברות אחת !ביקשה לחינם לא

 הדימיון — למפד״ש ד״ש שם את להחליף
 ה־ כיניסת ילבין לממשלה ד״ש כניסת בין

 קמה יאז גם ׳פולט. רבין ׳לממשלת מפז־״ל
 מאד מצומצם רוב בעלת ממשלה תחילה
 לביסוס נוספת -למיפלגד, ׳שנזקקה בכנסת,

 חודשים המו״מ נמשך אז גם שילטונה
ומתרח מתקרבים הצדדים כאשר ארוכים,

חליפות. קים
לוו המצטרפת המיפלגד׳ החליטה 1א גם

 חירום ״׳שעת ׳בגליל עקרונותיה על תר
הס בצורת הוויתור היה אז ׳וגם לאומית״,

 שעמד לעניין ישירים ועדת להקמת כמה
 לקוות, אלא לי נותר לא המחלוקת. במרכז
 ■הבחירות, שיטת לשינוי -המתנגד כאדם

 לבדיקת ■שתוקם השרים ועדת של שגורלה
 ׳ועדת כגורל יהיה הבחירות שיטת שינוי

 ן,ירב ׳בממשלת כהלכה הגיור לעניו השרים
מעולם. התכנסה -לא שכזכור

תל־אביב קדר, אדם

תבי להגיש צריכה החברה־להגנת־הטבע
ל הדמוקרטית התנועה נגד פיצויים עת

ו פרחים למה פרחים. קטיפת בעוון שינוי.

 לא, כן, -והיסוסים כותרת עלי תלישת מרוב
 פרחים עוד ■נותרו ■שלא ■נדמה לא, כן,

במדינה.
די עוז ניר־ ליי, או

׳שהב הרצינית, שינוי תנועת -של רובה
 נבלע ׳בוחריה, לציפור ׳רבות כה טיחה

 חדש״, ״אדם שהפך ידין ׳תומכי על־ידי
 הנימוק בגין. מנחם ראש־הממשלה כדברי

הצטר להצדקת הפרופסור בפי העיקרי
 נו־ החירום״. ״מצב היה לממשלה פותו
 כדי להם, גם קוסמית שהשירדה -לדעת ■כחנו

 הקטן העם ח־שביון על מיותרות חיי לחוות
להע מנת יועיל ללאיהרף בעולם שמשניורר

 במיש־ כלי־קודש ׳וסתם סגנים שרים, מיד
 ) שינוי. שיל לבוחרים לייבי לייבי רמות. רות
 מאוחד אולם יחטא, על כעת מכים הם

מדי.
ה ש א רין, ב פ הל מן־ ר גיבעתיים פו

 היתה ׳לממשלה ד״ש ׳שיל הצטרפותה
 ׳והעקרוני האידיאי הסירתון ■למרות צפויה.

ל זהו לבוחרים, ׳והבוז הלי׳גלוג ולמרות
במהל שנעשה ביותר החיובי הדבר דעתי

אר האחרון. בזמן הפנימיים המדיניים כים
קו 15־1! בממשלה ד״ש שיל השרים בעה

לע ׳בהחלט יוכלו בקואליציה .נוספים לות
 הממשלה, בתוך הדתיים את ולמתן צור

► חופשי. אדם לכל חמורה סכנה המהווים
לע צריך בגין שמנחם הראשון הדיבר

 הוא לממשלה, ד״ש ׳אנשי צירוף עם שות
 ומתלותו ישראל אגודת מאנשי להיפטר

 לא ראשיו שמעל ברגע ברבנים. המשפילה
 של הטלית עטופת חרבם תלויה ׳תהיה
מדי מהליכי ייהפכו :אגודת״ישראל, רבני
 !ומסוכנים יותר הגיוניים שלו היפנים ניות

 על גם השפעה •לכך תהיה ׳ובוודאי פחיות,
החוץ. מדיניות

סי רטר, יו תל־אביב ו
1

 כל היה לא פוליטית כמיפלגה לד״ש
 כפי פוליטית מיפלגה של וצבע ציביון

 היתה אם היום. עד זה! למושג שהורגלנו
 יבשל ילו עמדה היא יזה, לגוף ׳קיום זכות

׳והב בראשו ׳שעמדו ׳והאישים העקרונות
 יוה־ החברתית האווירה טהור את טיחו

במדינה. ׳פוליטית
 האפשרות את התנועה איבדה כאשר
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ט טו צי ם ה ל העו הזה״ ס״ ת , מ סו ר פי ה ת־ ע ד מו סכלה של לפיפרו ב
נאמרו שלא דברים

מישטרה קציני שיל התנהגותם יעיל •תלונות
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