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 של הסערה שנרגעה אחרי עתה,
ה את בשקט לבחון אפשר פרשת־מודעי,

 זו לפרישה הזה העולם שהעניק טיפול
י שהחלה. לפני רב זמן

 מודעי־חשאי פרשת התחילה שבו ביום
 של הזה העולם גליון נמצא כבר לגעוש,

 תוכנן כאשר בנקודות־המכירה. שבוע אותו
 לחלוטין כימעט ברור היה שלאחריו, הגליון

 אך השבועון. שער על תופיע זו שפרשה
 ״המידע השגת :חשוב בתנאי הותנה הדבר

 ל־ חשאי יהודה ח״כ שמסר המודיעיני״
ה לעימותים עילה שימש ואשר מישטרה,
 נשמעו לא שכמותם החריפים, מילוליים

 הפרועה הפוליטית בזירה אפילו עדיין
בישראל.

 זה. מידע פירסמו לא היומיים העיתונים
בלי כד, ברשותם. היה לא פשוט הוא

י ה ל ו ל ל
ה המדור של דמותו על
 ״העולם מעמיד שאותו חדש,
 — הקוראים לרשות הזה״
 אישיות הודעות של מדור
 את ראה־נא — תשלום כלא

 כעמוד המתפרסמת המודעה
16.

הזדמ לנצל כרצונך אם
הו את שגר אנא זו, נות

 ההנחיות פי על מייד, דעתך
במודעה. המפורטות

 דיון שבוע במשך נערך זה, חיוני מידע
ה בעיתונות עמודים מאות על-פני ציבורי
 ב־ דקות־שידור עשרות ובמהלך כתובה,

 מודעי האלקטרוניים. אמצעי־התיקשורת
מ התבצר חשאי חף־מפשע, שהוא טען

 המישטרה שמסר, הסורי המידע אחורי
 הציבור ואילו סותרות, הודעות פירסמה

 אמורים, הדברים במה כלל ידע לא הרחב
המישטרה. שבידי החומר מהות ומה

 אח היוותה הזה העולם לארכיון הפנייה
ה בפרשה. הטיפול במהלך הראשון הצעד
 השנתיים במשך כי זכר לכך שהתמנה כתב

 כתבות וכמה כמה התפרסמו האחרונות
 מדינת של ובעיסקי־הנפט במודעי, שעסקו
ישראל.

 )2222( הזה העולם דיווח 1980 באפריל
ומכ ישראל בין מוזרות עיסקות־נפט על

 ״קוסמטיקה הכותרת שנשאה בכתבה, סיקו•
 שר- של הקודם לעיסוקו (רמז נפט״ של

התמ חברת מנכ״ל בעבר שהיה האנרגיה,
 על פרטים הופיעו בישראל) רבלון רוקים

 שונים שאנשים כאלה, עיסקות וכמה כמה
ה סוחר־הנשק כץ, מרכוס חלק. בהן נטלו

 מי שוויימה אל המסיי•(, לצעירי מקורב
 הרב האווירית, התעשייה מנכ״ל שהיה

הרצח נאשמי ואפילו תורי,0ו)מי אוליפנט

 (״גומאדי״) ורחמים אושרי טוביה הכפול,
 בעיסקות־נפט שתיווכו כמי הוזכרו אהרוני׳

 הישראלי. מישרד־האנרגיה הסתבך שבהן
ב בוצעו, לא הללו העיסקות כל כימעט

דבר. של סופו
דצמ בחודש יותר, מאוחר חודשים כמה

 (״הדלק נוספת כתבה הופיעה ,1980 בר
 שבה ),2258 הזק העולם לכיסך״, היורד

 וישראל, מכסיקו שבין עיסקי־הנפט הוזכרו
 הקטעים, באחד מודעי. אל התייחסות תוך

 מכסיקו בין שהושג להסכם המתייחסים
נאמר: וישראל,
 ועדין, סבוך הוא מחירי־הדלק ״עניין
 הקנייה מחיר בין ניכרים פערים וקיימים
 שהוא למעשה, המשולם והמחיר המוצהר

 חברות״ הגיעו מכסיקו בפרשת יותר. נמוך
 אך המכסיקאים, עם נוח להסכם הדלק
 המחיר את שמע הוא זאת. ידע לא מודעי

 נמוך האמיתי שהמחיר ידע ולא המוצהר,
יותר.

 לגלות החליט הישראלי ״שר־האנרגיה
 ממשלת-מכסיקו. אצל ולהתערב חריצות

 נמוך אמנם שהיה מחיר להשיג הצליח הוא
 יותר גבוה אך — המוצהר מהמחיר יותר

 במצב עמדו חברות־הדלק האמיתי. מהמחיר
 הן כי לגלות יכלו שלא משום מביך,

 והתוצאה שהצהירו, ממה פחות משלמות
מודעי.״ נגד שכוונה שמועות חרושת היתה

 נגעה כבר לפרשה הנוספת ההתייחסות
 נפסלה. אשר חשאי, שהגיש לשאילתה

 הזה העולם ״1 למי — שחור (״זהב הכתבה
כ כיום הנקרא הקטע את כללה )•2297

: נבואה
 יימצא ואם חשאי, ח״כ ייבהל לא ״אם

 כאן להיחשף עלולה אמת, הם שדבריו
 גדולה שהיא ציבורית, שחיתות של פרשה

 יותר ומסוכנת נפט נתיבי מפרשת כמה פי
 אם, צור. ומיכאל ידלין אשר מפרשות

 האשמות, סתם שהטיח יתברר זאת, לעומת
 שערוריה זו תהיה והוכחה, ביסוס ללא

 חסינות של לרעה ניצול — אחר מסוג
דיבה.״ תביעת מפני המחוסן חבר־הכנסת,

 הארכיון, מן העיתון קיטעי על נוסף
 נוסף, מידע הזה העולם כתב לידי הגיע

 קשר לו היה לא כי התבדר שבדיעבד
ה ריכוז אך למישטרה. שנמסר לחומר
ל כיוון להעניק היה יכול השונות ידיעות
 הכתב את ולהפנות העיתונאית, חקירה

הנכונים. מקורות־המידע1׳
 הופעת לפני יומיים ראשון, ביום ואכן,
ה נמצא תל-אביב, בחוצות הזה העולם
 ואפשר הזה, העולם בידי המבוקש מידע
 בכתבה השבועון. שער את לעצב היה

 )2315 הזה העולם מודעי״, עסק (״במה
 ל- חשאי ח״כ שמסר המידע כי נמסר

 שהעי- פרשיות, לשלוש התייחס מישטרה
 ישראלית- עיסקת־נפט היתד, שבהן קרית

ה את לידיד נטלת כאשר מכסיקאית.
 בשום היה שלא מידע ברשותך היה גיליון,
אחר. עיתון

9 / 0' ^ ,

ת ב ת שער כ ת:חקידמי ה ב ת שער כ :האחור• ה

של כנהשל גילויו
האחרת האשה

 שד הצהרתו מאחרי מסתתר מה
 צריך היה שאש״ף סרטאווי, עיצאם
 מחנה־השלום ראשי את להזמין

 יועצו ץ ולדמשק לביירות הישראלי
 אירגונו בי טוען ערפאת יאסר יטד

 כעוד בגין, דמנחט למעשה עזר
כשט גייס ש״המוסד״

ה את הכבושים חים
 כשם הפועלים רוצחים

אבז־נידאל.

וה אייגשטיין אריק שד אהבתם
 כסוד נשמרה אליהו □ימה שחקנית

ש למרות ארוכות. •טנים כמשך
התפר הפופולרי הזמר של נישואיו

 לשמור המשיך הוא שנים, לפני קו
בנו עם מסודרים מייטפחה חיי על

ה התגלה עתה תיו.
 ל• נולד כאשר סוד,

 כנם ודאריק סימה
אסיר.

האמריקאים? רוצים מה
 סימן־שאלה' מעוררת במרחב ארצות־הברית של מדיניותה

עורך ? בשלום באמת הזאת המעצמה רוצת האם :גדול
 של המוזרים המהלכים את מנתח הזה י/עולם

 סימן־ את הסגדיליס האמריקאית, הממשלות
 סיכויי־השלום על כבד צל והמטילים השאלה
במרחב.

ל ח״כ ♦ מי ש
ל כ״חכרה הגרמנים מניות רכישת עד כמאבק

 המיסחרי זזמיתרס עברי משני ניצבו ישראל״
 הרצוג, (״ויוויאן״) וחיים שחל משה חכרי-הכנסת

 מבין שניים הם והרצוג שחל המערך. סיעת אנשי
והמייצ הכרי-כנסת, שהם עורכי־הדין

 ומוסדיים. פרטיים אינטרסים גים
 שדולת■ על כסידרה ראשון פרק
ס״כים. הה

 למוכרי מייעץ דנין, איציק למכוניות, המומחה
 להיזהר כיצד ולרנכשיהן המשומשות המכוניות

 להשיג ואיו בענף, הפועלת המאפיה מפני
סביר. במחיר טובה מכונית

ת ח ת ף מ ג מ י ל א ב צ
 האמיתי המצב על לדווח ממשיך הזה העולם כתב

 הוא צבאה. עד־ידי הכבושה המדינה בארגנטינה,
כ הקיים קשר־השתיקה את שוכר

בארגנ לאנטי-שמיות כיחס ישראל
 שנכלאה היהודיה על ומספר טינה,

מישפט. ללא

א ל ל ל □ג

 1967 כמילחמת
 כ־ פרחן אבי דחם

 היום פיתחת־רפיח.
״ה מראשי הוא

ה לעצירת תנועה
 ״ כסיני״, נסיגה

 להעולם מספר הוא
 מתכונן שהוא הזה

ו קשה חמה למיל
 מידחמת• אכזרית,
 באפריל אזרחים,

 מרה אשתו השנה.
לל שעליו מזכירה

 כדי למילואים, כת
1 קרבי כושר לקבל

 הזד, לד,עולם מגלה פרס שמעון המערך, יו״ר
 הח״כים של החסינות הסרת נגד הצביע כי

 מתחרהו ביגלל לא אך — עברייני־התנועה
ביטון. צירלי ביגלל אלא רבין, יצחק

□פורט־סעיד־ ישראל■
 בפורט־סעיד. שביקרו הראשונים הישראלים אחד היד, אמרי אורי

 לסולטן המישנה על״ידי החוזה, על-פי שהוקמה העיר על מספר הוא
 למילחמות המוקדש במוסיאודהמילחמה ביקור ועל סעיד, הנדיב התורכי,
ישראל.

 50 ראשון כגוף : כקשה וכפיה מפארים חזרה אמיר שלומית הדוגמנית
 53 התימניה ג׳אנר גב׳ :שמה החליפה אך התחתנה, לא מלכת־המים

 60 ככית-המישפט פסיפס :והשר כרצח הנאשם נתניה, שד החתיכות
67 ללישכתי!״ ייכנסו לא ״הסניגורים :שופט מכריז השר מישפט אגב

□ ״ ר ו ד ■ מ ע ו ב ק
41 מרחלת רחל 4 תשקיף

מפיסטו, עם ארוחת־ערב — קולנוע 5 כמדינה
דאנאווי ופיי ארתור ,17 בת נועה 10 והשקל אתה

47 קראופורד ג׳ון על 16 מכתבים
48 שידור 19 תשבץ
49 שידורים מדריך 21 הורוסקופ

באדר, יוחנן - אומרים הם מה
23

השלישי, העולם צרפת, — קטן עולם
מנחם אלוני, שולמית פרס, שימעון וטנזניה אפריקה דרוס

54 פירסטנברג שמוליק פאר, ג׳ודי הכהן, 24 כעולם אנשים
56 ממאדים איש 27 למסיבה ממסיבה
56 ושב עוכר חשבון 31 אנשים

ברדי־ נאיפול, - נייר של נמר 33 כלונים
62

וספר גלזר־תעסה גרבה, צ׳בסקי, ימית, את לפרק איו - אישי יומן
מגוחך מין ״כים, הח חסינות ודמוקרטיה, שרון

64 שהיה הזה העולם היה זה 36 ואופי
3 •2317 הזה העולם


