
 פונקציונלי ריהוט אוהבים אתם ם
 הגיוני? ובמחיר היטב מעוצב וט,

 על עונה ׳ו01וז!9 033156 ושל
 \ המגורים, לחדר אלו. ספציפיות שות
השינה לחדרי אכסון, בעיות זרון

| ילדק־-רהיטים ושל שלך
 טעמך את המשקפים

 זמנית ובו הטוב,
 לאפשרויותיך מתאימים

 פריטי את הכלכליות.
 ׳ו0חפ9 של הריהוט
 רק תמצאו 030136
 אינטריורס דניש בחנויות

של התצוגה ובאולמות

3 !(0

 .104 זיבוטינסקירמת־גו-
חירושלים  הסורג, --ר

 ישראל. בנק מול
 חיפה-אחוזה.

.53 חורב רח־

 פ״ת. גהה, -צומתדו גוש
 .18 אפעל רח׳

 כפר צומת מולחיפה-
 .3 מס אתא-בנין

-ירושלים
 רוממה. ,19 ירמיהו רח־

 באר־שבע-
.124 החלוץ רח־

 5 מועדון
חדשה תרבות

ת־״אניב .5 הס חזי
.___ 297263 סי'

 11.10.80 שלישי, יום
 עם החודש ראיון

 ד״ר המזרחן
תומא אמיל

שא על :הד
עירק/איראן מילחמת

 שלישי בימי פתוח המועדון
 התוכניות בערב. 8.30 משעה

בערב. 9.00 בשעה מתחילות

ר י ב □ א
מזיקים הדברת
 - 418 מ.ה. רשיון

לשנה אחריות
363754 טל.

צילום למד
 וצבע לבן שחור לצילום קורסים

 ומתקדמים. למתחילים
 עצמית. לעבודה מעבדות

 אובסקורה קמרה
 23 ביאליק החדשה כתובתנו

658677 טל. ת״א,

 !ומנ0 תן
לחייל

במדינה
 )29 מעמוד (המשך

אנ פעולה על להגיב לת-ישראל
!׳אחרת בארץ המתרחשת שמיתטי

 על ישיבו ישראל תושבי רוב
 הוקמה, מדינת־ישראל בחיוב. כך
 גורם קיים שיהיה כדי השאר, בין

 לחוש יוכל אשר ממלכתי, יהודי
 בעולם. נרדפים יהודים לעזרת

 זאת היתה הציונות, ראשית מאז
שלה. משאיפות״היסוד אחת

הב יש אולם ז5אש״ן היכן
וב בשמה השימוש בין עצום דל

 על הגנה לשם המדינה של יכולתה
אנ מיקרים ניצול ובין — יהודים

עצמה. המדינה לצורכי שמייםטי
 השבוע הממשלה גינתה אילו

 לעיל), (ראה בפאריס הזוועה את
מת אילו ורצוי. סביר הדבר היה
 מחדלי על ביקורת הממשלה חה

 זאת היתד■ הצרפתית, המישטרה
 בלתי־שיגר־ דיפלומאטית תגובה

מובנת. אך תית,
 את הממשלה ניצלה זאת תחת

 לגמרי. אחרים לצרכים המיקרה
 הזוועה בין קשר יש כי טענה, היא

אש״ף. ובין הפאשיסטית
 ני בצרפת, תמיהה יעורר הדבר

 קור־ כי יודע, צרפתי עיתונאי כל
 ההתעוררות של הראשון בן־הדמים

ש איש דווקא היה האנטי־שמית
 קד אגרי אש״ף, על מקובל היה

 של שמץ אין לעיל). (ראה ריאל
 הפאשיס־ בין כלשהו לקשר הוכחה

 אישים להיפך: אש״ף. ובין טים
ה את בעבר גינו באש״ף שונים
 מ־ יהודים הדוחפת שמיות,אנטי

לישראל. ארצות־מגוריהם
 מאיר בפאריס, הישראלי השגריר

 יוכל לא כי בעצמו, הבין רוזן,
 ועל זו, לטענה הוכחה כל לספק

״אווי יוצר אש״ף כי הכריז, כן
אנטי־שמיים. רגשות המטפחת רה״

 לא הממשלה ליהודים. סכנה
 להפקת הזוועה בניצול הסתפקה

בהודע כללה גם היא פוליטי. הון
 הבדל ״אין ני הטענה, את תה
ואנטי־ציונות.״ אנטי־שמיות בין

 נטורי־ רק לא זו, גירסה לפי.
אנטי הם ואגודת־ישראל קרתא
 ברונו כמו אישים גם אלא שמים,

 ורוב האפיפיור היהודי, קרייסקי
 את מקבלים שאינם העולם, גדולי

 המתנגדים אך הציונית, התורה
לאנטי־שמיות. מוחלט באופן

 רבה במידה מזכירה זו טענה
ה עצמם, האנטי״שמים שיטות את

וקו ״יהודים יחד לכרוך רגילים
ה אישי). יומן (ראה מוניסטים״

 שמתנגד מי כל כי היא, מסקנה
 ממשלת־ישראל, של למדיניותה

 ההתנחלות כגון — כלשהו בעניין
 הוא — הפלסטיני לעם היחס או

ניאו־נאצי. או פאשיסט אנטי־שמי,
לה יכול זה תעמולתי טכסים

כל ריגעית תועלת לבעליו ביא
 במילחמת־התע- זעיר הישג שהי׳

 הוא ארוך־הטווח הנזק אך מולה.
 מן הדעת את מסיח הוא כי רב.

 על המאיימת האמיתית הסכנה
 תשומת- את ומפנה צרפת, יהודי
 העכורה למילחמת־ההשמצות הלב

 הציבור את המשעממת והשגרתית,
 תגובה בו והמעוררת כולו, בעולם

אי־רצון. של
ה של החדשה המהדורה זוהי
ה נער״הרועים על הישנה אגדה

זאב!״ ״זאב! צועק:

היסטוריה
החפרפרת

 הד״ר התגלה האם
 בעיקבות בר ישראל

? קומוניסטי מהגז 7ש מידע
 חשו שרות־הביטחון־הכללי אנשי
ה בשגרירות המוגברת בתכונה

 יצאו מכוניות ברמת־גן. סובייטית
 לבלבל במאמץ עבר, לכל ונסעו

הצ השרות אנשי אך העיקוב. את
 איש־השגרירות, אל להידבק ליחו

ה כסוכן חשוד שהיה סוקולוב,
השגרירות. הקג״ב של עיקרי

 לפגישה אותם הוביל העיקוב
מידי קיבל סוקולוב מחתרתית.

לוי חוקר
!״מעלי דרגות ״הרבה

פרח חוקר

 קלה שעה וכעבור תיק, אלמוני
 עצרו אנשי־השרות אותו. החזיר

לתד התגלה והוא — האלמוני את
 יוע׳ן בר, ישראל כד״ר המתם

 צבאיים, לעניינים ראש־הממשלד,
 הצבאי והפרשן בצה״ל סגן־אלוף

ישראל. של 1 מס׳
 שרות״ של תוכניות התגלו בתיק
 בתורכיה שנבנו צבאיים תעופה

סולל־בונה. בידי
 הצמרת בחוגי מקובל שהיה בר,

חו לסובייטים העביר נאט״ו, של
זה. באירגון הנעשה על רב מר

ה הסיפור זהו אדוק. יהודי
 שנה, 20 כעבור השבוע, ידוע.

 של מאמר טיימס ניו־יורק פירסם
בר. הוא מגיבוריו שאחד גילויים,

 אדווארד בעל־המאמר, לטענת
ה השגריר קיבל אפשטיין, ג׳יי

 באפריל באחד בשווייץ אמריקאי
 אלמוני, כותב מידי מיכתב 1958

 ושהציע עצמו, את לזהות שסירב
 רב סודי חומר לאמריקאים למסור

 הסביר האיש הסובייטי. הריגול על
 שידוע בכך להזדהות סירובו את
בצמ סובייטים מרגלים יש כי לו,
ה הביון סוכנות הסי־איי־אי, רת

 מוכן אינו כן ועל אמריקאית,
 עצמו את זיהה רק הוא להחשף.

(צלף). ״הקנשוצה״ בכינוי
האל המציא הבאות בשנתיים

סוביי מרגלים על רב חומר מוני
 השאר בין העולם. ברחבי טיים
״קולו את אפשטיין, לדברי חשף,

 צבאי היסטוריון בר, ישראל נל
 אוסטרי למעשה, שדייה, ישראלי,

 כן, לפני שבה 20 לישראל שהיגר
וש אדוק יהודי להיות שהתיימר

 ראש- של אמונו את לרכוש הצליח
 ומנהיגים בן־גוריון דויד הממשלה

אחרים.״ ישראליים
 בר — שטותי תיאור כמובן זהו

 השקפה בעל אלא אדוק, היד. לא
 היד. הוא קיצונית. מארכסיסטית

לה שהתיימר כפי אוסטרי, יהודי
 אחרים רבים פרטים כי אף יות,

ככוזבים. התגלו שלו בביוגראפיה
אפ לדברי הצאר. שד כנו
 ל־ 1960ב־ האלמוני ערק שטיין,

מיכ בשם והזדהה ארצות־הברית
ה ראש־אמ״ן סגן גולנצבסקי אל

 הסיפור. נגמר לא בזד. אך פולני.
לה האיש התיימר דבר של בסופו

האח הרוסי הצאר של בנו יות
 ני־ הצאר אביו, כי טען, ואף רון׳

 להימלט בשעתו הצליח ,2ה־ קוליי
 הסי-איי-אי ניתק זה בשלב לפולין.

 רצה שלא ״מפני עימו, היחסים את
ל האיש בתביעות מעורב להיות
 שאפשטיין כפי הצאר,״ של רכושו

בתמימות. טוען
 ביותר. אמין אינו כולו הסיפור

 התגלה לא בר כי האפשרות, אך
 שרות־ בידי שהיה אלא במיקרה,
 ממקורות- עליו מידע הביטחון

מעניין. גילוי הוא חוץ,

פיגועים
טעויות של שרשרת

 הנישא היה אלמלא
 הפיגוע הופק היה טראגי,

 כנבעתיים בדואר
השלומיאליות לבמל

הפיגוע אחרי הראשונה ההודעה

בגב הל״ה ברחוב הדואר בסניף
מעשה בפסקנות: קבעה עתיים
קר בכירים מישטרה קציני חבלה.

 למישמר* להתגייס לציבור או
להע שוכחים לא כשהם האזרחי,

 ה־ של יעילותה את נס על לות
 הפיגוע במקום שהיתה מישטרה,

ה קבלת מרגע דקות שבע אחרי
ידיעה.
ה שככל התברר, אחר־כך רק
 של ידם הפעם היתה לא נראה

 מבני־ 38 בן צעיר בקטל. המחבלים
 חבילה הנראה, ככל שיגר, ברק,

 אשתו לאם נפץ ברימון ממולכדת
ה עשרות מסוכסך. הוא שעימה

קידר דובר
נזישטרתית נבואה

 המישטרה על-ידי שנעצרו ערבים,
 שאיש מבלי שוחררו אבחנה, ללא
סליחה. מהם לבקש טרח

השלומיא לשיא כי נראה אולם
 דובר של לישכתו הגיעה ליות
ה המישטרה, של תל־אביב מחוז

 שמעיד סגן־ניצב לשעבד עיתונאי
 שעות לפרסם, מיהר הוא קירר.

 ששלושה הפיגוע, אחרי אחדות
 לעניינים הכתבים נהרגו. אזרחים

יוד קידר, את המכירים פליליים,
המוע המידע את לבדוק שיש עים
מלישכתו. בר

 העלה בבתי־חולים בירור ואכן,
ה :מותם את מצאו שניים שרק
 לינה החבילה, את שקיבלה אשד,

 בהודעת סורס שמה (שגם מלקין,
לידה. שעמד וגבר הדובר)

ש התברר הערב שעות לקראת
להס החליט אלא טעה, לא קירר
 מהפצועים אחד בנבואה. תכן

 מפצעיו נפטר יוסף, אברהם קשה,
 שוב הפכה המישטרה והודעת
לנכונה.

הש היום של הלילה בשעות אד
 אכן אם ספק התעורר השבוע, ני

 ה־ של החדשה הגירסה נכונה
 שהמישטרה פעם בכל מישטרה.

רו והיא טעתה היא שמא חוששת
 היא ציבורי, מלעג להימנע צה

 איסור צו שיוציא לשופט פונה
פירסום.

 השופט של תורו זה היה הפעם
ב מוטרד להיות בר־אופיר דויד

אי צו ביקש מישטרה איש ביתו.
 וכל החשוד של שמו פירסום סור
 נעתר כמובן השופט מזהה. פרט

 הוא לעשות, הגדיל ואף לבקשה
 הקשר פירסום איסור על הורד, גם
 למרות הקורבן, לבין החשוד בין

 הצד,יונים הופיעו בוקר שבאותו
בי הקשר של המלא הסיפור עם

ניהם.

גור פרושת
טתוסכדים חוקרים

 גור צבי של החוקרים
 ביניהב גזחמיב
היוקרה ער

 הקירח־ היתד, גור צבי חקירת
 המישטרה המישטרה. של יוקרה

טי לשם משאביה כל את העמידה
בחקירה. יעיל פול

 בארץ החוקרים מטובי אחדים
 שלמים ימים גור. בחקירת טיפלו
 פרח, ברוך החוקרים איתו ישבו
 שניצר משה ברארנשטיין, מנחם

 לשבור לבסוף והצליחו ואחרים
 וידוי ממנו ולהוציא כפירתו, את

 לשחזר לבסוף הסכים גור מלא.
 לכל השוטרים את ולקחת הכל את

בעדותו. הזכיר אותם המקומות
 אחרים מישטרד, חוקרי גם היו
 עסקו אלא גור את חקרו לא אשר

ה החטיפה כגון אחרים, בשטחים
 בכפר־שמ־ לגור המיוחסת נוספת
 חשובים דברים גילו אלד, ריהו.

 את להוציא הם גם שעזרו ביותר,
 הגיע כאשר אולם לאור. האמת
 ניצב־מיש־ זד, היד, לפירסום הדבר

השב לכל שזכה לוי ארמונד נד,
הזרקורים. ולאורות חים

אלי לרדת טרח לא אפילו ״הוא
 טובה, עבודה ,עשיתם ולהגיד: נו
 עכשיו מינה המפכ״ל הכבוד,׳ כל

ה ניהול באופן לדון ועדת־חקירה
 ״7 אלי באים לא מדוע חקירה,

 המישטרה, של ותיק חוקר שאל
 איך לספר. מה הרבה לי ״יש

 בשטח לתוצאות הגעתי כאשר
להמ ורציתי החקירה של מסויים

 ,זה לי ואמרו אותי הרחיקו שיך,
מספיק׳.״
מל אליעזר הסניגור שאל כאשר

 לונ$־, אפשר אם פרח הקצין את חי
החקי של הארכיטקט היה לוי כי
 לו ענה המבצע, היה ופרח רה

שהתשו סבוכה, שאלה זו גי העד
 הוא ״לוי ארוכה. תהיה עליה בה

 יכול הוא מעלי, דרגות הרבה
 החקירה של שלב בכל להיכנס
 זה רוצה, שהוא מה כל ולשאול

 מתנגד אני אם אפילו מסמכותו,
 לחקירה. טוב לא זה כי חושב, או

עלי״. הממונה הוא
 על שהתלוננו אחרים, חוקרים
סיפ הממונים, מצד כזו התערבות

 הדלת אח לנעול נהגו כי רו,
לפ ולא החקירות, בזמן במנעול

להת הצליחו כך רק, לאיש. תוח
 כאשר ״רק הפרעות. על גבר

 קפה, להביא כדי הדלת את פתחתי
 להיכנס מהממונים מישהו הצליח
ה סיפר בחקירה״ ולהתערב לחדר
המתוסכל. חוקר
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