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תצ לשלוח הבטיח הוא לפרשה.
זאת. עשה לא אך למערכת, שלו לום

) ר יו״ר ך  חכך סיעת־הליכוד של הצעי
הח עמד סוף־סוף בהנאה. כפיו את • י

 האנשים שלושת להתגשם. הישן לום
 הם מוגדרת. תוכניודפעולה הציגו שלפניו
עשיר עבר להם והיה כרציניים, נשמעו

כתב־ והוציא

 יזס ונוח בדליות חוששת בער נובל
 מעונתיהניסחון, ואשי את נבח שהניד

מסד כביטאון שהתחנה עת הביטחוני, מ

הנובדיס ףיוס
 עיתון יהיה שלליכוד תיקוותו את והביע
משלו.

 — הצעירים שלושת בין החיה הרוח
 הוא לחייהם, 30ה* שנות באמצע כולם
 (באנגלית) ;עתים החותם ישראלי, יואל

 כ־ גם מוכר ״אני ישראלי. כג׳ו־אל גם
 חתימה להסביר כדי אומר, הוא ג׳ו,״

 למיש־ גם היטב מוכר יואל־ג׳ו זו. מוזרה
השונים. בשמותיו טרת־ישראל,

 קודמות הרשעות
בשפע_________

.1946ב־ בישראל נולד ישראלי ^ואד
 את מגדיר הוא רישמיות בתעודות

 במהלך פקיד.״ עיתונאי, כ״אמן, עצמו
 עם להסתבך ישראלי הירבה 70ה־ שנות
החוק.
 בעוון 1972 באוגוסט הורשע למשל, כך,

 התחזה כאשר ועושק, מירמה סחיטה,
 לירות, 1500 בסך קנם גזר־הדין: לשוטר.

 ושישה תמורתו, מאסר חודשי שלושה או
שנים. שלוש במשך על־תנאי מאסר חודשי

הור וישראלי חודשים, כמה רק חלפו
 מידמה. עבירות בגין ושוב שוב, שע

 אחד חודש או לירות 200ב־ נקנס הפעם
.1973 באפריל היה זה תמורתן. מאסר של

 1974 בינואר 22וב- רב, זמן חלף לא
 נוספות, עבירות בגין שוב ישראלי הורשע
 קנם זה היה הפעם גם נוסף. עונש וקיבל

 מאסר של חודש או לירות 600 בסך
 על־תנאי מאסר חודשי ושלושה תמורתו,

 העבירה היתד. הפעם גם שנתיים. במשך
מירמה.

 בבית- שוב הורשע ישראלי ג׳ו־יואל
 ,1979 בפברואר בתל־אביב השלום מישפט

 חודש או לירות 2000 בסך לקנס נדון
 היו אלה שנים במשך תמורתו. מאסר

 המשותף המכנה נוספות. הרשעות לו
סחיטה. התחזות, זיוף, מירמה, לרובן:

 ישראלי של והצמודה הארוכה היכרותו
 בתי- הווי את והיכרותו זרועות־החוק, עם

ב העלתה והפושעים, האסירים המישפט,

 הירחון שנים, שש לפני הוקם, כך
 היה קצר זמן במשך המישטרה. חדשות
 על נמצא כשהוא ״אובייקטיבי״, הירחון
 החוק על העוברים שבין הדק הגבול

 בעלי־העי־ הבינו מהרה עד אך לשומריו.
בו. הטמונות האפשרויות את תון

אח כ״עורך הוגדר שיף — השותפים
העור היו ויהלום ישראלי ואילו ראי",

 קוסמת: בהצעה המישטרה אל פנו — כים
 חסות את עצמו על יקבל שלהם הירחון

 המיש־ לו תבטיח ותמורתה — המישטרה
שוטריה. מקרב רחב, קהל-מנויים טרה

 שני הפועל. אל יצאה העיסקה ואכן,
 על עוברים היו בכירים קציני־מישטרה

 סיר- לפני המישטרה חדשות של גיליון כל
 ותמורת — החומר את ומצנזרים סומו
 לחתום ישראל שוטרי 7000 אולצו זאת
מ נוכו דמי־החתימה כאשר הירחון, על

 של הארצי המטה הוראת על-פי שכרם,
המישטרה.
 שוחד של עיסקה זאת היתה למעשה

שתי את בכסף קנתה המישטרה ציבורי:
 את מכרו ובעליו — העיתון של קתו

 עם המישטרה של העיסקה ברצון. עצמם
 בלשון — מוזרה היתד. ההרשעות בעל

המעטה.
 מדבקות־פירסומת הופצו תקופה באותה

 ואזרחים המישטרה, חדשות של רבות
 מיש- עיתון זהו כי שסברו רבים, תמימים

 אלה מדבקות להדביק נהגו רישמי, טרתי
שהשוט תיקווה מתוך מכוניותיהם על

 להם מלרשום יימנעו בהן, שיבחינו רים׳
במת ביקשו עורכי־העיתון דו״חות־תנועה.

ביטאון שזהו הרושם את ליצור כוון

 הירחון. את מכר ולכן מו״לות, יותר:
לביב. יגאל העיתונאי היה הקונה
 דרכיהם — לכאורה — נפרדו כאן

 המשיכו ויהלום ישראלי השלושה. של
 לעיסקי פנה שיף ואילו המשותפת, בדרכם

מו״לות.
 — ויהלום ישראלי — העורכים צמד

 החליטו הם בעיסקי-עיתונות. המשיכו
 ועברו זרועות־הביטחון, בתחום להישאר

 לעורכי הפכו הם הצבא. אל המישטרד. מן
הג״א. ביטאון

 מיליארדים <
מתגלגלים

מערכת עם השניים של יכרותם
 הביאה מפקדי־צה״ל ועם הביטחון • י'

ולבי שלהם, בקאריירה מרתקת לתפנית
 המדהימים התרמית ממעשי אחד של צועו

 היום הידוע מדינודישראל, בקורות ביותר
פריסקופ. כפרשת
 קשה נחשפת, התרמית כאשר עתה,

יש המקורי. הרעיון היה מי של לדעת
 הרעיון, בעל היה שיהלום טוען ראלי
 עליו. האחריות את מטיל שותפו ואילו

 איש האחריות את מטילים הם עכשיו
נוספים. בעניינים גם רעהו על

 אותם לימד השניים שצברו הניסיון
לשלו זקוקים הם באמת, להצליח כדי כי

תדמית מפורסמים, שמות :דברים שה
רב. כסף בו שיש ושטח־פעולה מדעית

 מפורסמים אכן היו שנמצאו השמות
צה״ל, אלופי של שמותיהם :ומכובדים
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ות י נוכל ה ת מ י רש
:מיוחדים למנויים ביחס

החוברת, את הפותח 3 בעמוד זה, קטן בקטע
 נאמר השני בקטע תרמיות. וכמה כמה יש

ומישרד־ הישראלי מכון־הייצוא סיבט, (בעזרת בלעדית הפצה

 ישראל שגרירויות שליד והמסחריות הצבאיות הנספחויות באמצעות התעשייה־והמיסחר)
יש כג׳ו״אל חותם וישראלי רווח, למטרות שלא כמוסד מוגדר ״המכון״ העולם.״ ברחבי
והיקרה. המהודרת החוברת אורך לכל נמשכים והרמאויות הנוכלות ההתחזות, מעשי ראלי•

 זמן פרק בתוך ובהוצאה־לאור. בעיתונות
 אפשר — חודשים כמה — קצר־יחסית

 ביטאון- את בחוצות למכירה להוציא יהיה
!הליכוד
 להיות עלול היה מילוא רוני הח״כ
 שלושת את היטב הכיר אילו פחות, מרוצה

 להוט היה הוא אך שלפניו. הצעירים
 בגין מנחם של דבריו את זכר הוא מדי.

 ראש- כאשר האחרונה, במערכת־הבחירות
כלי־התיקשורת, את ותקף חזר הממשלה

8

לא מדוע מבריק: רעיון הפורה מוחו
לעניי ככולו רובו שייוחד עיתון, להוציא

 וגנבים, שוטרים יחסי — זה מסוג נים
ופרו סחטנים פרקליטים, של הווי־החיים

צות?
 אנשים שני שלו ברעיון עניין ישראלי

 בלתי-מוסמך מורה שיף, יהודה נוספים:
יה ומשה בעל־הממון, שהיה במיקצועו,

וב כעיתונאי עצמו את המגדיר לום,
גרפיקאי.

סודו את המישטרד, מגלה שבו מישטרה,
תיה.

 רה ט ש המי חדשות פרק תם שנתיים לפני
 שהם טוען ישראלי השלושה. של בחייהם

 הגדול שהמיספר משום העיתון את מכרו
העי את והפך עליהם, העיק המנויים של
 האריזה הדפום, הוצאות לבלתי־כדאי. תון

 המודעות ומיספר גבוהות, היו והמישלוח
 היתה שהסיבה טוען שיף רב. היה לא

מכובד למיקצוע לעבור רצה הוא אחרת:

(״מו מרדכי לשעבר, הרמטכ״ל ובראשם
 הכיסוי גם חברי־כנסת. ושל גור, טה״)

 :רב קושי ללא נמצא המדעי־לכאורה
 המכון בשם מוסד המציאו ויהלום ישראלי

המז שם — אסטרטגי למחקר הישראלי
 ללימודים המכון של שמו את מאוד כיר

 תל־אביב, אוניברסיטת שליד אסטרטגיים
 יריב. אהרון ),(מיל האלוף עומד שבראשו
 מסתתר ויהלום ישראלי של ״המכון״

וייצמן ברחוב וכתובת תיבת-דואר מאחרי


