
והאלופים הוופלים אלוף
)9 מעמוד והמשך
 הבינלאומי, ״פריסקופ הגדרתו: מופיעה

 והממרח ישראל של ביטחון לענייני עיתון
התיכון.״

 מופיעים שם הראשון, בעמוד כבר !•
 חברי־המערכת רשימת מאמר־המערכת,

 ידי הכל נעשה המוציאים־לאור, וזהות
 רישמי בעיתון שמדובר הרושם את ליצור

 מערכת־הביטחון של רישמי־למחצה או
לה אפשר שבה הדרך לגבי הישראלית.

 ״תפוצה נאמר: בחו״ל העיתון את שיג
 מכון־הייצוא סיבט, בעזרת — מוגבלת

— ומישרד־התעשיירדוהמיסחר הישראלי

 שרון היה כאשר עוד אחר בעיתון פרסם
שר־החקלאות.

 ״הראיון מופיע בחוברת 61 בעמוד •1
 מהארץ שנגנב שומרון, דן עם המיוחד״

לפריסקופ. מעולם יועד ולא
 דברי־ברכה מתפרסמים 64 בעמוד •

מכי לענייני מישרד-הביטחון סמנכ״ל של
 הקטלוג הוצאת לרגל שפירא, יעקב רות,

 ישראלי של אחר מיבצע ישראל, של הצבאי
 מתנוסס שפירא של לשמו מעל ויהלום.

 נעשה כאן גם מדינת־ישראל. של הסמל
לפריס רישמית גושפנקה להקנות נסיון
קופ.

 שלמעשה יודע הוא כי הודה גור ראלי.
כזה. מכון אין

ר:  איזה היא והשאלה שם, ״יש כו
 אני מבחינתי בשם. ממלא אתה תוכן

 נשיא רק אני מכון. לשום שותף לא
פריסקופ.״ של מועצת־המערכת

 — מועצת־המערכת ״כנשיא : שאלה
 פירסומו? לפני הגליון על עברת האם
אותו?״ ראית האם

 המערכתי החומר על ״עברתי :כור
 שבהן ההקדמות, את ראיתי לא אך כולו,
 צריך מבין. שאני כמה עד התקלה, היתה
ויתכן בסך־הכל, שנייה חוברת שזו לדעת

 בגיבוש מרכזית דמות בו לראות וימשיכו
 הנשק ובתעשיית ישראל של האסטרטגיה

? שלה
 שוחה גור, מוטה עם הפגישה אחרי
ישראלי. יואל עם הזה העולם

 לייסד הרעיון היה מי ״של שאלה:
 ?״ הזה העיתון את ולהוציא ,המכון׳ את

יהלום. של הוא ״הרעיון :ישראלי
 שלו.״ רעיון זה המכון שם גם

 זה ז המכון הוקם מה ״לשם :שאלה
מיסחרי?״ עסק

מיסחרי.״ עסק זה ״כן, ישראלי:

או את מכירים שהם גוו ומוטה גיוו המישטוה ׳קציני ׳ו
כעבריין אותו מכירים שהם וו לגלות שכחו הם ־ ישראוי

 והמישל- הצבאיות המישלחות באמצעות
 לשגרירויות הנספחות המיסחריות חות

העולם.״ בירה בכל הישראליות
 העיתון כי הראשון~מצויין בעמוד !•

 למחקר הישראלי ״המכון על־ידי מוצא
 מיועד שאינו מוסד — בע״מ אסטרטגי
 עם המכון זהה למעשה רווחים.״ לעשיית
רווחים. עשיית היא והמטרה העיתון,

העי הודפס שבו בית־הדפוס, שם #
 ולא הראשון, בעמוד מופיע אינו תון,

 עבירה זוהי בחוברת. אחר מקום בשום
 עיתין כל המחייב הישראלי, החוק על

 ואת הודפס שבו בית־הדפוס את לציין
כתובתו.

 יואל המכון, ומנכ״ל העיתון מנכ״ל •
 בשם מאמר־המערכת על חותם ישראלי,

כתב-יד. באותיות ישראלי, ג׳ו־אל
 דבריו מופיעים בחוברת 23 בעמוד >•
 לזכר שרון, אריאל שר-הביטחון, של

 הדברים, נאמרו היכן נמסר לא דיין. משה
 במיוחד אותם כתב שרון כי רושם ונוצר
בפריסקופ. פירסומם לצורך

 שכותרתו מאמר מופיע 24 בעמוד ;•
 יום־ במילחמת צה״ל של הניצחון ״מימדי
 נאמר: למאמר ההקדמה בדיברי כיפור״.
 ההסברה מרכז על-ידי שנעשה ״מחקר,

מתסר־ ראש־הממשלה, במישרד הישראלי

ל | ן ו  המישטרה חדשות עורך 1|11ן•
 גם יהיה פריסקופ ועורך ■11 #11

הליכוד. של השבוע יומן של עורך־המישנה

 אין במרכז־ההסברה לראשונה.״ כאן סם
ל שניתן כזה מהקר על דבר יודעים

בו. שיפורסם כדי פריסקופ
 של מאמרו מתפרסם 27 בעמוד #
 ללימודים המכון מן פלדמן שי הד״ר

 ברבעון כבר התפרסם אשר אסטרטגיים,
 בהק־ מוזכר יריב אהרון אפיירס. פוריין

 שי־ שיש הרושם ומתחזק למאמר, דמה
 יריב של המכון בין כביכול, תוף־פעולה,

ישראלי. של ו״המכוך
מת כאשר ומתחזק, שב זה רושם •

 על דיווח יש שם ,34 בעמוד בוננים
האמ לשבועון יריב אהרון שנתן ראיון
ניוזוויק. ריקאי

 מפקד עם ראיון מופיע 38 בעמוד •1
 הכור את שתקף הישראלי האווירי הכוח

 כבר זה ראיון כי נאמר לא העיראקי.
 ושוב הישראלית, בעיתונות מזמן התפרסם

 הוא הראיון כי הרושם להתעורר עלול
 כיטאון הוא ושפויסקופ לפריסקופ, מיוחד
צה״ל.
 שר- עם ראיון מופיע 39 בעמוד !•

שהת- ראיון זהו שרון. אריאל הביטחון

 מתפרסמים כולה החוברת לאורך •1
מ נלקחו כולם שכימעט רבים, מאמרים
 מהם אחד אף וזרים. ישראלים עיתונים

 היוצא מצויין. אינו ומקורם חתום, אינו
 שנכתב ויחידי אחד מאמר הכלל: מן

בחתימתו. העורך, יהלום, משה על-ידי
 האלוף עם ראיון מופיע בחוברת •,1

 בעת חיל-האוויר מפקד שהיה עברי, דוד
עו קרני רב־סרן העיראקי. הכור הפצצת

 טוענת דובר-צה״ל, של לשכתו ראש מר,
 לפריסקופ כזה ראיון נתן לא עברי בי
אחר. עיתון לכל או

 ומעשי-הנוכלות התרמיות רשימת זוהי
 .2 מס׳ פריסקופ הוצאת עם שנעשו
 הקטלוג הוצאת היא עצמה בפני פרשה
 פורסם הוא שגם ישראל, של הצבאי

 שהוציא-לאור הצוות על-ידי באנגלית,
 אי-אפשר ״המכון״. בחסות פריסקופ, את
 שמודעה למרות זה, קטלוג להשיג היה

 נמצא שהוא מבשרת בפריסקופ בת־עמוד
הקט הפקת נעשתה הנראה, ככל למכירה.

 מישרד־הביטחון, עם בשיתוף הזה לוג
 לכתוב שהואיל ההקדמה שמעידה כפי

שפירא. הסמנכ״ל
הת מעשה נעשה ״המכון״ של בכתובתו

 ברחוב הדואר תיבת על מובהק• חזות
 צה״ל/ ״פרסומי :השלט מופיע 123 וייצמן

למח המכון פרסומי / הביטחון מערכת
 קטלוג / רעות / מישטרה פרסומי / קרים
 יואל הם החתומים פריסקופ.״ / צבאי

מופי דומה כתובת שיף. ויהודה ישראלי
עצמו. המישרד דלת על עה

 לקציגי- מוכר
מישטרה

ץ ת ד ד  העלתה הזה״ ״העולם קי
 ומבולבלות מוזרות חריפות, תגובות י י

זה. לתעלול־נוכלות
 רב־אלוף אל היתה הראשונה הפנייה

 היה קשה גור. מוטה ח״כ במילואים,
 עיניו שנושא מי את הניע מה להבין
 ואל במיפלגת־העבודה המנהיגות לכתר

 לשותפות ידו את לתת ראשות־הממשלה
 ויהלום. ישראלי של מסוגם אנשים עם
 בטלפון, הפרשה על לדבר שלא ביקש גור

 נערכה הזה העולם צוות עם והשיחה
לפגי גור הזמין שלו, ביוזמתו במישרדו.

ישראלי. יואל את גם שה
 גור ידע אם היתד״ הראשונה השאלה

 פלילי, עבר בעל הוא ישראלי שיואל
 כי אמר גור והתחזות. מירמה בעבירות

 לישראלי, בנוגע ״רכילויות״ ששמע אחרי
 לידיעת המידע את והביא למישטרה, פנה

חברי־המערכת.
 כיוונים, בשני נעשתה ״הבדיקה :גור

 שהוא וראיתי בבנק, בדקתי — ראשית
 שאלתי שנית, בעיות. לו היו לא נקי.
בסדר.״ היה והכל במישטרה, עליו

?״ שאלת במישטרה מי ״את :שאילה
ר:  שאלתי רישמי. היה לא ״זה גו
 יודעים אתם נפגשים, מהמישטרה. קצינים

 שישראלי לי נודע מזה וחוץ זה. איך
 מערכת־הביטחון, של חוברות מוציא־לאור

 חדשות את גם הוציא שהוא לי ונאמר
 קציני- על-ידי מוכר היה והוא המישטרה,
מישטרה.״
 בדק לא כי ברור גור של מדבריו
 לפני ישראלי, של עברו את ברצינות

 במועצת- חבריו ואת עצמו את שסיבך
 עתיר־הרש־ נוכל עם בשותפות המערכת

במ כפתור על בלחיצה שוטר, כל עות.
להמ יכול היה מחשב־המישטרה, של סוף
 גליודההרשעות את גור של לידיו ציא

ישראלי. ג׳ו־יואל של הארוך
יש- של ל״מכון״ נגעה הבאה השאלה

התק בעיקבות סיגנון. של תקלות שהיו
 מועצת־המערכת, אתמול התכנסה לות

 תחומי־ של מוגדרת חלוקה על והחלטנו
אחריות.״
מ שלושה רק השבוע התכנסו למעשה

 יוסף ח״כ עצמו, גור — המערכת חברי
 נמצאים היתר כל אדן. ואברהם רום

 נחישות־החלטה יש כי טוען גור בחו״ל.
החו את גם ולהוציא להמשיך במערכת

 למרות פריסקופ, של השלישית ברת
״התקלות״.

 אגיו ״לא
״אני לא !

ת ^  יואל הודה גור עם הפגישה ע
לדברים כיסוי אין שלמעשה ישראלי ■י

 ?״ רווחים לעשות ״חשבת : שאלה
 ״1 ״בוודאי :ישראלי

שה כתוב כן, אם ״מדוע, :שאלה
 לעשות נועד שאינו ,מוסד הוא, מכון

?״ רווחים׳
 כן.״ העיתון לא, ״המכון ישראלי:

זה והעיתון המכון ״אבל :שאלה
 כן?״ לא בעצם, הדבר, אותו

 חשבנו לא בעצם אבל ״כן, :ישראלי
להש רצינו הרווחים את רווחים. לעשות

 שיעשו לסטודנטים לשלם במכון, קיע
 שיהיה כאלה, ודברים עבודוודמחקר,

מכון.״
 של פילנטרופ להיות ״רצית :שאלה

 ?״ רווחים יש בינתיים, ? מערכת־הביטחון
 הפסדים.״ יש ״לא, ישראלי:

?״ ההפסדים את מכסה ״מי :שאלה

מי סו ר ר פ כ׳׳ן^רז * 1 *גוזל/
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•מז־ר,

 123 וייצמן שברחוב המישרד דלת ועל הדואר תיבת עלדמיוני מסן
 שמו לישראלי. השייך עיתונות״ ״מיפעלי של השלט מופיע

 לפרשת שייך היה לא שיף שלטענת למרות הנוכל, של לשמו כאן מתלווה שיף יהודה של
צה״ל של רשמית בהוצאה מדובר כאילו ברור, מעשה־התחזות יש כאן גס פריסקופ.

 פריסקופ, של הראשון בעמוד הנאמרים
 של הרישמיים במוסדות משתתפים כאילו

פריס של במאמצי־המכירה בחו״ל ישראל
אפש על משא־ומתן ניהל לדבריו, קופ.
מחב רוייטר״, ״מר פלוני, עם כזאת רות
 מן ירדה זאת אפשרות אך סיבט, רת

 הופיעו כן, אם מדוע, נשאל כאשר הפרק.
 של השנייה בחוברת אלה כוזבים דברים

 שינויים נעשו ״לא כי השיב פריסקופ,
מה שהוא כמו אותו ולקחו הזה, בעמוד
הראשונה.״ חוברת

 מישרד־ עם הסכם היה אם נשאל כאשר
 ומישרד־התעשייה־ מישרד־החוץ הביטחון,
ש הראשון הגליון הפצת על והמיסחר

 ישראלי העדיף העמוד״, ״נלקח ממנו
 הדברים את ששמע גור, מוטה לשתוק.
 עליהם. להגיב שלא הוא גם בחר האלה,

 2 מס׳ גיליון שיצא בשעה גור ידע האם
 גס שקר היא שלו הרישמית הממרה כי

התחזותו של ותרמית
 מוכן היה אך על־כך, דיבר לא גור
 במערכת-הביטחון״ שינויים ״היו כי לרמוז
 ויוזממ. פריסקופ אל ליחס הנוגע בכל

הת בטרם כי להבין היה אפשר מדבריו
 היתה כשר־הביטחון, שרון אריאל מנה

יותר. אוהדת הגישה
 שהיה ציפורי, מרדכי על־כך כשנשאל

 במישרד, בפועל והשליט סגן־השר אז
 קיומו על אף שמעתי לא ״מימי הגיב:

בדי לערוך טרח ציפורי !״פריסקופ של
מעו ״להד״ם, :הודיע ולבסוף נוספת׳ קה
 מגע הביטחון במערכת לאיש היה לא לם
פריסקופ.״ עם

 תמוהה זה בעניין גור של התנהגותו
 להעלים מוכן שהוא יתכן האם ביותר.

 ששמו כדי רק גלויים נוכלות ממעשי עץ
 מועצת־המערכת של המכובד כנשיא יופיע

 שקוני גור סבור האם פריסקופ? של
הצב התעשייה ולקוחות בחו״ל העיתון

התרמית, על יעמדו לא בישראל אית

מכסים ן משנה זה ״מה :ישראלי
 אני אחד. לאף גרוש חייב לא אני אותם.
 מיס- עסק יהיה זה שנתיים שבתוך מצפה
הרי.״

 כותרוודהמיש- את נתן ״מי :שאלה
 לכם שניתנו להסיק אפשר שמהן נה,

 בילעדיים?״ ומאמרים בילעדיים ראיונות
: לי א ר ש  אני!״ ״לא י

 ?״ העורך באחריות ״זה :שאלה
 אני העורך, לא אני ״כן. ישראלי:

המנהל.״
 הוא לזה? אחראי ״יהלום שאלה:

 הכותרות?״ את עשה
 את כשעשו הוא. לא ״לא, ישראלי:

 במילואים.״ היה הוא זה,
 והוא לזה, אחראי לא ״אתה :שאלה

 עשה?״ מי זאת. עשה לא
 עשה.״ המשכתב ״המשכתב. :ישראלי

 ?״ המשכתב ״מי :שאלה
 בחו״ל. עכשיו נמצא ״הוא :ישראלי

 נברר יחזור, כשהוא זה. מי חשוב לא
איתו.״ העניין את

 זאת. עשה שהמשכתב ״נניח :שאלה
 וכותרות- הכותרות על עברת לא אתה

 יהלום?״ או המישנה?
באנג טוב כל-כך לא ״אני :ישראלי

 במילואים.״ היה ויהלום לית,
 ישראלי היה לא הקטלוג פרשת על
 רמז רק הוא הדיבור. את להרחיב מוכן

 או מסויימת, שותפות זה בעניין שהיתר,
מישרד־הביטחון. עם שיתוף־פעולה לפחות

 לשלוח ישראלי הבטיח הפגישה בתום
 הגליון של עותק הזה העולס למערכת
לה שאי-אפשר פריסקופ, של הראשון

 הקטלוג, של חוברת וכן בחנויות, שיגו
 בהבטחות עמד לא הוא שלו. ותמונה

)72 בעמוד (המשך
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