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בלתי־מכובד תכסיס

במדינה
)34 מעמוד (המשך

 של הגירסה את מקבלים אם גם
 מטילה היא שהיא, כמות צד כל
 עמודים (ראה בעליה על כבד צל
).45־47

 מהשניים מי לשאלה מעבר אך
אמי כמה מתקבלות פחות, צודק
ביו חמורה משמעות בעלות תות
 מתנהלת שבה הצורה לגבי תר

זו. בשעה המדינה
השאר: בין
 בגין מנחם כי לגמרי ברור !•

 ראיון להעניק ביודעין הסכים
 חלק ולקח גרמני, לעיתון מייוחד

 עובדה לטשטש שנועדה בקנוניה
זו.

 כבד אישי צל מטילה הפרשה
 בס־ אמינותו. ועל בגין מנחם על
 בגין סירב ארוכות שנים שך

בע כשהיו גם גרמנים, עם לדבר
 מאז מובהק. אנטי־נאצי עבר לי

 זו, עמדה שינה לשילטון שהגיע
 גרמנים עם מגעיו כי טען אך

ה רישמיים, בעניינים יצטמצמו
תפקידו. בתוקף עליו מוטלים
ב מוכן בגין כי מסתבר והנה
גר לעיתון ראיון להעניק החלט

 דאגתו וכל קיצוני), (ימני מני
 על־ידי זו עובדה לטשטש היא

בלתי־מכובד! תכסיס
 העמידו זו אחיזת־עיניים לצורך

 הראיון ניתן כאילו פנים הכל
״שר עבור אישית, לוריא לרענן
 — מייצג״ שהוא העיתונים שרת
 לחלוטין וברור מובן שהיה בעוד

 לעיתון ורק אך היא הכוונה כי
ולט. די הגרמני

 שימוש נעשה כי חשש קיים י•
פר מטרות לשם בסודות־המדינה

טיות.
נאור שאריה כך על ויכוח אין

 על ידיעה לוריא לרענן מסר
 השאלה קארטר־שמידט. שיחת

 סודית, ידיעה זאת היתה אם היא
 ברווז סתם או הממשלה, מתיקי

 ״בדיחה״ עיתונאים, בין שהתהלך
נאור. כהגדרת

ית אם מתמוטט. שילטון
 היא הראשונה הגירסה כי ברר

 עובדה זאת תהיה הרי הנכונה,
 פירוש כי כמוה. מאין חמורה
המא הליכוד, שאנשי הוא הדבר
מוכ מתמוטט, שילטונם כי מינים

 כ־ בסודות־המדינה להשתמש נים
הפרטי. ברכושם
ב זאת עשה כבר דיין משה
 ממשלתי. באישור שזכה סיפורו,

ש סודות־המדינה, את נטל הוא
 כשר־ תפקידו בתוקף לו נגעו

ב — בכסף אותם ומכר החוץ,
 לו־ רענן מייחס עתה ספר. צורת

דומה. שיטה נאור לאריה ריא
 עם נאור אריה של קשריו !•

ספקות. מעוררים הגרמני העיתון

 של גירסתו התקבלה אילו גם
 נשארים שהיא, כמות עצמו, נאור

עור עם מגעיו בעינם. אלה ספקות
היח מתחום חורגים ולט די כי

 מז־ ובין עיתון בין הרשמיים סים
 הבולט הרושם נוצר כיר־ממשלה.

בעי חן למצוא רצה אכן נאור כי
יצי לשם הגרמניים, העורכים ני

 לעת־מצוא מיקצועיים קשרים רת
של-לוריא. כטענתו —

 מכיוון שיבעתיים מוזר הדבר
 אנטי- שהיה ככמי ידוע שנאור
 בשעתו נעצר ואף .קיצוני, גרמני

 של ביקורו נגד הפגנה במהלך
 אן־נואר בישראל. אדנואר קונארד

 אכסכל כמו וימני פרדישראלי היה
ולט. די בעל שפרינגר,

ו לוריא בין הסיכסוך פרטי
 גם שיש אף פחות, חשובים נאור
 יותר חשובה אך רב. עניין בהם

 בצמרת המצב של הכללית התמונה
ב מתגלה שהוא כפי המדינה,

למדי. מחרידה היא זו• פרשה

נוער
>8 בן רק
 המטון בראש העומדים כין

 חיצוגייט ?מדעיים
18 כן ;ארן

 אינו חיצוניים למדעים המכון
 העולם או החלל, בחקר עוסק

 ה- במדע עוסק המכון החיצון.
ו הנסתר, העולם — אזוטריה
הקבו ניודקונפורמיסטים. במדעים

 אינה המכון את שהקימה צה
 ,ידעתים או מכשפים של דווקא

 אחר המגשש אקדמי, צוות אלא
 האיזו־ בדרך מדעיים חיפושים

טריה.
ש השמרנים המדענים מעט
 מגיבים המכון הקמת על שמעו

 בארץ המדעית החברה בזעזוע.
ו בינה הקשר את אוהבת אינה

זו והמכון עולם־האיזוטריה, בין
 העומדים בין חריפות. לתגובות כה

 הוא הרעיון ויוזמי המכון בראש
ואקנין. שמואל
ה בראש לפגוש המצפים אלה

 שבע־ימים, מבוגר, מדען צוות
 ו־ המדעי, מהחיפוש ■שהתייאש

ל אחרות דרכים לחיפוש ■שיצא
 נדהם ישאר המדעיות, בעיותיו

 אשר בלבד, 18 בן ■נער ,נוכח
 ומחקר לימוד שנות עשר מאחוריו
מדעיים.

 דויד של הבכור בנם הוא שמואל
ש מרוקו, ילידי ואקנין, ומלכה

 ״יש בחיפה. והתיישבו לארץ עלו
משמו חוץ ילדים ארבעד, עוד לי

 אף בסדר, כולם לאל, ׳תודה אל,
האם. אומרת גאון״, לא אחד

פסי אצל לאבחנה נשלח שמואל
 מנת־ימישכלו. את שבדק כיאטר,

 הגבוהה, מנת־המישכל כשהתבררה
הרא ״בשבוע כיתה. הוקפץ הוא
 מספר עניין״, גיליתי עוד שון

שבתי מכן לאחר ״אך שמואל,

 למיסגרת הוכנסתי ואז לקדמותי,
האקדמ הלימודים והיא חדשה׳
אים.״

 רבים. חוגים בטכניון למד שמואל
ל אך פסיכולוגיה, למד בתחילה

ל החליט סמסטרים מיספר אחר
 - ו- יותר, מעניינים נושאים למוד
לרפואה. עבר

ל הגיע כאשר שנתיים, כעבור
ב הרפואה, בלימודי המעשי פרק

ו בהולים, וטיפול גוויות נתיחת
 נתגלה הוא בלבד, 11 בן ילד הוא
מתאים. כלא

ל פנה הרפואה לימודי ■לאחר
גרעי ופיסיקה אקולוגיה לימודי

 בעיקר התמקד יותר מאוחר נית,
בטרמו־דינמי׳קה.

 תיזות מיספר כתב היום עד
 שעליהם שונים, בנושאים מדעיות

 כיום סטודנטים. בפני מרצה הוא
 מדע, סיפרי שלושה כותב הוא

ב גלצקי, גיורא ד״ר עם האחד
 השני ויחסותית, קלאסית מכניקה

 מוח. על פייר, צבי פרופסור עם
 ד״ר עם והשלישי ופיסיקה, חשיבה
מתמ מודלים על אשכנזי, ויטאלי

טיים.
̂  ה־ בהקמת שמואל עסוק כמדכן

אנ בתוכו המאגד המיוחד, מכון
 סבור שמואל ואיזוטריה. מדע שי
 מאוד חשובה זו ״התארגנות כי

 ה־ את המקיימים הגורמים לשני
 מאוד הרבה בארץ קיימים ׳מכון״.
 באופן באיזוטריה העוסקים אנשים
 כל לדעתו, אין. אך ורציני, מעשי

 את ואוסף אותם המאגד אירגון
בהם. הטמון הידע

 ״המדע שמואל, אומר שני,״ ״מצד
 ד מסויימת, לפרשת-דרכים הגיע

 באזוטריה הטמון היידע ״לדעתי
 מאוד הרבה לעזור'לקידום יכול

 איש איני שונים. בשטחים מחקרים
 אנשי של הידע עם אך אזוטריה,
 המדע אנשי של והידע האזוטריה

 מדהימים.״ לגילויים להגיע אפשר
 כיברת־הדרך על קצר מבט העפת
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מזמין והאהוב,

שמחה, פעילות מלאי רחצה וחופי בתי־קפה ודיסקוטקים, מועדוניםטיולי הסתור,
1 1}1 £|  צחורים, בתים מלטפת, שמש לנודיסטים, מיוחדים שקטים מפרצים |

ואהבה. חופש של מתוק וריח צלול אויר
 בשמחה חלק לקחת העולם מכל למיקונום באים הגילים בכל אנשים
קורה. זה איך ולראות
למיקונוס. ישירות צ׳רטר טיסות יש - השנה

 בשמש אתם היום באותו בצהריים וכבר בבוקר 10.00ב- ממריאים
 בריכות עם מעולים בבתי־מלון מרתק שבוע מתחילים יוון, של המלטפת

מדליקות. בידור ואפשרויות משוכללים ספורט מתקני שחיה, ^ | ^ |
תעופה קוי
העונה) לכל הזמנות (מתקבלות .16.4.81ב־ הראשונה בטיסה בואואיתנו בע״מ ישראליים

אותך

ליו ח ^ גי
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