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טוען: בריטי עיתון
 ;יבור ש? הביוגרפיה

שוכתבה אגטבה
 (״העץ איי פרייוואט הבריטי השבועון
 סנסציות החובב כתב־עת הוא הפרטית״)

 מצא שבוע לפני פרובוקטיביים. וגילויים
 אנטבה, גיבור נתניהו, יוני :מעניין נושא

עליו. הנכתב והספר
העוק כסיגנונו השבועון, כותב

האופייני: צני
 ויידנפלד ההוצאה עומדת מארס בחודש

 ספר סוף־סוף, לאור, להוציא ניקולסון את
אנ גיבור יוני, בשם אנטבה, מיבצע על

 מטיל הספר פירסום שמאחרי הסיפור טבה.
 ויידנד ג׳ורג׳ ״לורד״ בין היחסים על אור
וממשלת־ישראל. פלד

אלוף־מיש־ של הביוגרפיה הוא ובו׳ יוני

יוני מפקד־מיבצע
!״ארנבות נצוד ״הבה

 על שפיקד קצין־הקומנדו נתניהו, יוני נה
אנ נמל־התעופה על הישראלית ההתקפה

ה רעיון את שם. ושנהרג באוגנדה, טבה
הישרא השילטונות תחילה המציאו ספר

 שני גם שכלל ממסע־תעמולה כחלק ליים,
הוליוודיים. סרטי־בזק

טרו שבעה על למותם גרמה ההתקפה
 את שהקיפו אוגנדיים חיילים 20 ריסטים,

שה מבני־הערובה, ושלושה הטרוריסטים,
להצילם. כביכול היתה מטרה

 מו״ל חיפשו הישראלים פופיי• לורד
 שיפרסם עליו לסמוך היה שאפשר אוהד,

כמו בחרו, הם ספר. של הנכון הסוג את
 לישכתו ראש פעם היה פופיי בפופיי. בן,
 מדי- של הראשון הנשיא וייצמן, חיים של

 היה יכול טכנית, מבחינה נת־ישראל.
ה לתעמולה אולם ישראלי, אזרה להיות

בבריט שיישאר יותר נוח היה ישראלית
 פעם ניקולסנך. את ויידנפלד את וינהל ניה

 מיפלגת (ממנהיגי קרוסמן לריצ׳רד שילם
 אנגליות לירות אלף 30 הבריטית) העבודה

 (למרבה וייצמן של ביוגרפיה שיכתוב כדי
 של השגחתו תחת נכתבה). לא היא הצער,
 סים־ של שורה גם הפירמה פירסמה פופיי

כנו של מנופחים פוליטיים רי־זיכרונות
 אבן, אשכול, הישראלית: הלייבור פיית

ועוד. קובסקי בוב הדוד מאיר,
כתי של התפקיד את הטילה ויידנפלד

 ג׳נטלמן האסטינגס, מאכס על הספר בת
 סטאנ־ אייבנינג בעיתון־הערב העובד כפרי

 האסטינגס כי בטוח, עניין היה זה דארד.
 על עלה העניין אבל פרו־ציוני. תמיד היה

שירטון.
 ניתנו להאסטינגס ? ,לא אז פופולרי

שהש האנשים עם לדבר האפשרויות כל
 בצבא. יוני את ושהכירו בהתקפה, תתפו
 של מוכת־הערצה תמונה שתיווצר ותחת

אמיתי. ספר כתב הוא גיבור־מילחמה,
 בין פופולרי היה לא יוני כי גילה הוא
שהו מפני באנטבה נהרג אולי וכי אנשיו,

למ להיכנס שנחפזו האנשים על־ידי פל
 כמה בספר הזכיר גם הוא העוזב. טוס

 ,1967ב־ במידבר־סיני יוני שהפליט הערות
 לא הספר ארנבות״. נצוד ״הבה כגון:

 הראה רק אלא יוני, של אופיו את השחיר
 בהם שבוחרים הסוג מן בריון היה יוני כי
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 והנפוצים הנמכרים המוצרים הינם
ת ביותר רפ צ שלם ב  ע״׳ ומומלצים וב
ת ספרי מר צ ת. של ה צרפ
 מנצר׳ את לרכוש תוכלי בארץ
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