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 מישרד־הבריאות, של טיפול־בית מהפסקת
חסרת־שחר. עלילה היא

 המנהל מינה הנ״ל הכתבה בעיקבות
הפרו מישרד־הבריאות, של בפועל הכללי
 שידור לאחר מייד מודן, ברוך פסור

 היה שתפקידה מומחים, ועדת הכתבה,
 של לטענתו המיקרה. נסיבות את לבדוק

 זקן נפטר נחמיאס, ויקטור הטלוויזיה, כתב
בירוש הדסה בבית־החולים מבית־שמש,

 של טיפול-בית מהפסקת כתוצאה לים,
 דובר כי קובעת, הוועדה מישרד־הבריאות.

 באפריל 13ה־ ביום עוד שנפטר אדם על
 יום לפני מחודשיים יותר דהיינו, ,1979

 במים־ כלל היה לא ואשר הכתבה, שידור
 מישרד־הבריאות. של הבית טיפולי גרת

 של המישפטי היועץ קבע זאת, לאור
 במבט שודרה הנ״ל הכתבה כי המישרד,

 מוות גרימת של כבדה האשמה טופלת
 מישרד- על יסוד, חסרות שתיהן ועלילה,

מפו והתנצלות הכחשה ודורש הבריאות
 הכחישה אכן הטלוויזיה מבט. בתוכנית רשת

בכתבה. שנאמר את דרישתנו על־פי
דוברת גנני־אלעד, דבורה

ירושלים מישרד־הבריאות,

טעות תיקון
 ״כנס״, חברת של הדיילת חיא מי

 ג׳ק- הנרי הסנטור את שליוותה
הטרור, על להרצות בבואו סון,

לזר דיילת
הסנטור עם

 במלון שנערך בינלאומי בכנס
״העו ״אנשים״, (מדור ״הילטון״
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* אני. אלא בטעות, שכתבתם
 תל־אביב לזר, עמליה
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 הנעשה אודות סנסציונית ידיעה
בכפרם.

 התפרסמה ),1979 ביוני 12( במעריב
 על טבריה, במישטרת שמקורה ידיעה,
 שבאיזור אל־שבלי ערב בכפר חיפוש
 ״בחיפוש כי נאמר, הידיעה בגוף נצרת.
 מדים, דובונים, — רב צבאי ציוד נתגלה

 פנסים, סוודרים, נעליים, חגורות, מימיות,
 ויותר אופניים אקדח, וכן כובעים...״

לבנייה. ברזל טון מארבע
להד״ם. — ובכן

 מבני הצבא לאנשי שייכים הבגדים
 מבני שוטר של ברשותו האקדח שבטנו,
 לבניין נועד הברזל רישיון, לו ויש הכפר,

 הידיעה בקיצור: חוקיים. בעלים לו ויש
 נועדה היא נכונה. אינה במעריב שפורסמה

 ציבור בקרב עליעו מוטעית דעה ליצור
הקוראים. של הרחב

 בלתי־ ,אכזרית בצורה התנהגה המישטרה
 הסיירת אנשי עם ביחד השוטרים, חוקית.

 נשים על ואיימו הכפר את הקיפו הירוקה,
 אנו פשע. מכל חפים אנשים ועצרו וילדים
 שנועדה פגיעה, אלה במעשים רואים

 פונים אנו שלנו. הכפר את לנטוש לאלצנו
 ועדת־חקירה שימנה שר־המישטרה, אל

הפרשה. לבירור
 שלנו הכפר צעירי כל כי לציין יש

 למדינה נאמנות מתוך בצה״ל משרתים
 חסרות־שחר כלפינו שכוונו ההאשמות וכל
 נגד הרחב הציבור הטעיית משום בהן ויש

ישראל. ערביי
 ואסעד שבלי חוסיין מוחמד
שבלי אל־ ערב שכלי,

א ה״ תמונת ב רו״ סו
 מכירת על — השר״ אסר ״מה

 ביג- באמריקה האסורות מכוניות
ה את המסכנים ליקויים לל

).2183 הזה״ (״העולם בטיחות
שב תנ״ל, הכתבה את לקרוא התפלאנו

 סובארו מכונית של תמונה הודפסה מרכזה
,0  ואשר לישראל על־ידינו המיובאת 1

 מתייחסת שאליה לסובארו־בראט זהה אינה
הערותינו: להלן הכתבה,

 ב- הדלק מיכל במיכסה התקלה )1(
 לארצות־הברית המיובאת סובארו־בראט

 כתוצאה ונוצרה מיזערית תקלה היא בילבד
 לסתימת שגרם שם, שהיה הרב הקור מן

 בארצות- תוקנה התקלה הדלק. במיכל אוויר
לערך. כשנה לפני עוד מייד, הברית

 מיובא אינו סובארדבראט דגם )2(
 במייוחד המיוצר דגם והוא לישראל כלל

האמריקאי. לשוק
 הסוג מן בעיה היתד, לא בישראל )3(

 המכירות התחלת מיום בכתבתכם, שצויין
כה. ועד בישראל

ן ך ״ , ״ , 1
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ם ״סוכארו״ מכונית ס
תוקנה התקלה

 של ראשית
הנרי טור

זזברת^כנס,
ג׳קסון.

הסנ־ כשמאחוריה

ם היו דא די ב מעוד□ ר
מכחישים אל״שבלי ערב תושבי

0 ״סובארו תמונת הדפסת )4( דל 4 5
 ציבור את מטעה הכתבה של במרכזה תות״

 לשון- הוצאת מהווה והיא שלכם הקוראים
רב. נזק ותגרום הרע

 מנכ״ל ברנובסקי, משה
תל־אביב ״יפנאוטו״,
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