
11יגי7 א1בל/׳\
ב < ״,העולם ת ועוןש שו ד ח אלי ה ר ש ת . הי כ ר ע מ  תל־ :והמינהל,זז ה

£ך ך0חו?וי2 ו ד ר ר •03־232262/3/4 מל. ,3 ץ א דו א- העדרך . 136 ת
; שי א ר רי ה י אי ר מ ת * א מי ת ־ ך ר סי :עו ת: רכז . שנון יו כ ר ע  מ

רכי ♦ פרנקל שליס^ : עו ב תו ץ תפלי כי בי טו רא מו מן וגיו מל ♦ נוי
ת 0 רכ ע ר ציון :מ רי ת צפ ענ טי ו ס רגו ש . ס ה רא ל ה מינ  אברהם :ה

מון ת . סי ק ל ח ת מ עו ד מו רוני רפי :ה כ ל . ז ״ מו לם :ה ״ ״העו ?  ה
מ ע״ ה .ב ם : הדפס פו הד ״ ״ ש ד ח ב בע׳זם, ה אכי ה: . תל־ צ פ ״ ה ד מ ״ג ? כע

ץןך^ז* <

 במערב ערפאת, יאסר עם בשיחתנו
 אותו. פירסמנו שלו•: קטע היה ביירות,

החללים. לגופות נגע הוא
 אגל לברר כדי ההזדמנות את ניצלנו

 של גופות בידיהם יש אם ואנשיו ערפאת
 בישראל שיש ידענו ושמותיהם. חללים

 של נורא במצב הנתונות רבות, פישפחות
הנעדרים. בניהם לגבי אי־ודאות
 זית לנו להביא לאנשיו הורה ערפאת

 מו נמסרו וכך שבידיהם, המיספכים בל
 שהיו הרוגים, לחמישה הנוגעים מיסמכים

 כמו הנעדרים. ברשימת עדיין שעה באותה
 השבוי עם להיפגש לנו שנתן ההיתר
 זאת היתה אישי), יומן (ראה אחיעז אהרון
כלפינו. מצידו פחווה

 לפני עוד בלילה, השמות. את העתקנו
 מישפחת אצל ביקרנו הביתה, שנסענו
 שמסר המיכתב את לאשתו מסרנו אחיעז,

 עמו השיחה את באוזניה והשמענו לנו
הת בבוקר למחרת ברשמקול. שהקלטנו

 להם ומסרנו צה״ל שילטונות עם קשרנו
ההרוגים. על המידע את

 כדי בעיתון, דבר כך על פירסמנו לא
 הנעדרים. ממישפחות עוגמת־נפש למנוע

 השמות את למסור כמובן, יכולנו, לא
 שילטונות של תפקידם זהו כי למישפחות,

 של זה קטע בעיתון פירסמנו אילו צה״ל.
 כל היו השמות, את לפרסם מבלי השיחה,

 מבלי אלינו, פונות המודאגות חמישפחות
תשובה. להם לתת יכולים שהיינו

אפ הגופות, כל שהוחזרו אחרי עכשיו,
זה. פרט גם לגלות שר

חללי
הליטאני

 שיחה באותה ערפאת עם דיברתי לא
 חללי ארבעת של גופותיהם החזרת על

 חשוב היה רגע באותו כי פיבצע־ליטאני,
 מה לברר כדי השבוי, עם להיפגש יותר

נוספים. הרוגים על מידע ולקבל קלומו,
 מעט לא עסקתי הזמן במשך אולם
האלה. הגופות ארבע בעניין
 שנים, במשך שטיפל האיש כהן, אלי

ה הגופות בהחזרת ובהתמדה, במסירות
אלי. גם פנה אלה,

 עזר בקשת לפי טיפלתי, לכן קודם
 בפרשת שר־הביטחון) אז (שהיה וייצמן
 אש״ף. בידי ושנשבה בחיים, שנשאר ןזחייל
 זיכרוני אמנון גם נהרגו. שחבריו בשעה

 אפשרויותיו, פי על איש־איש אני, וגם
ההז באחת זה. למאמץ רב זמן הקדשנו
 עצמו בגין מנחם אותי בירך דמנויות

כך. על
הפ שבהם ושלי, זיכרוני של המאמצים

 וגם — שונים בינלאומיים קשרים עלנו
 — אש״ף אנשי עם שלי המגעים את

 ממשלת־ישראל החליטה כאשר הסתיימו
 אחרת, בדרך השבוי החזרת את להשיג

 רבות עשרות הוחזרו שבה בעיסקת־חליפין
ביטחוניים. אסירים של

4
 אליי שבא אחרי בעיית־הגופוח. נשארה

ב העניין את להעלות ניסיתי כהן, אלי
 צם גם כך על דיברתי שונות. הזדמנויות

ש האוסטרלי, הקאנצלר קרייסקי, ברונו

 מאמץ — השבוע שהתגלה כפי — הקדיש
 משא־ומתן היה זה זה. לעניין וממושך רב

 מסתיים בוודאי היה והוא ועדין. ארוך
 המילחמה יצרה אלמלא בהצלחה, לבסוף

חדש. מצב
 המילחמה לפני האחרונים בשבועות

 פגישה שאסדר נציג־המישפחות לי הציע
 אש״ף, של מסויים בכיר נציג ובין בינו

ה את לפניו להעלות כדי בהשתתפותי,
 ביקש הוא הומאניטרי. בסיס על עניין
 שר- נאמם רישמי אישור לכך לקבל

 שאריאל יתכן השתהה. והדבר הביטחון,
לפ עומד הוא4/ בידעו אותו, עיכב שרה
המצב. את שתשנה במילחמה תוח

מנהלי
ת תדרו הס ה

 אפשר תמיד לא למים, אכן כשזורקים
 שהיא הגלים גובה יהיה מה מראש לדעת

 לפני שהופיע לסיפור גם קרה כך תעורר.
 לקוראי וגילה )2346 הזה (העולם שבועיים
 המתחוללת מילחמת־המנהלים, על השבועון
ההסתדרות. של חברת־העובדים בצמרת

ב הדברים מופיעים היומית בעיתונות
 ידיעה־קטנה־שם, ידיעה־קטנה־פה, צורת
 כדי הרבה. מגלה אינה מהן אחת שכל

 הקטנות, הידיעות של #ישרן את להבין
וה מבפנים, במידע צורך יש המפוזרות,

 בעלי־השררזז שמנהלים המאבק על כתבה
ב הגדולים מנהלי-ד,קונצרנים בהסתדרות,

 מבוססת היתד, הבכורה, על במדינה יותר
כזה. מידע על

ביני שמנהלים המאבק על סופר בכתבה
 ומנכ׳׳ל רוטמן, שרגא בונר, סולל מנכ״ל הם

ב כאשר אדרי, רפי ח״כ שיכון־עובדים
 ישעיהו כור, מנכ״ל ניצב המתנה עמדת
גביש.
 מחול־השדים. התחיל הפירסום אחרי יום

 עקי־ בדרכי גם ולעתים ישירות בשאלות
 ההסתד־ המוסדות של דוברים ניסו פין,

 מי לברר אחרים, וגם שהוזכרו, רותיים
 מתוך חתומה, היתד, שלא הכתבה, את כתב

 .המדליף״. בגילוי להם יסייע שזה תיקווה
 רכז במיקרה. ולא הועיל, ללא היד, זה אך

 כתב מי לגלות תוקף בכל סירב המערכת
 שידוע מה יודע הוא גם הכתבה. את

השונים. לדוברים
 אולי ההסתדרות צמרת של רגישותה

 אוהבת היא גדול, עיסקי מוסד ככל מובנת.
 שבו מכובד, גוף של תדמית לעצמה ליצור

כ עניינית, בצורה ההכרעות כל נופלות
 הסיפור אובייקטיביים. שיקולים של תוצאה

 ועל האישיים מאבקי־הכוח על האמיתי,
 השטח, לפני מתחת החבויים האינטרסים

מחמיא. תמיד לא
 ניסו שבו הזה, השלב שנכשל ואחרי

 העולם באמצעות הידיעה מקור את לגלות
 הממלאים חברים שני הבא. השלב בא הזה,

 לחקור התמנו בהסתדרות רישמי תפקיד
הסיפור. את הדליף מי

 ועדה להקים עליהם יהיה אולי, עכשיו,
 את הדליף מי השאלה: לבירור נוספת,
החוקרים? על הסיפור

■י

ת ב ת :הקדמי והשעו־ כ

בבוהמה תאונה
 של הנדירות מיציאותיהם אחת
 ואם חברתו ושד איינשטייץ אריק

 כאסון. הסתיימה אליהו, פייטה כנו
 את ושר שחיבר הזמר
נפ לאט סע השיר

 בתאונת־דרכים גע
ס_____________קשח.

ת תב האחור■ ׳השער כ

והשחקנית האסיר
 עומדת אוהטטן חווה השחקנית

 איה סמי דאסיר־העודם דהינשא
 וישתחרר חנינה קיכד אשר קיים,

 רוצה ״אני :ומכריזה
סידד!״

ה מ ב ה מ
ה ט ק ש

 ה־ מוצגות ובספרים בסרטים
 דרמאתית, בצורה מהפיכות
 אורי בחיים. כך לא מהממת.

מרי  ריהת־ תהליך את בוחן א
 בטלוויזיה, ■שהתחיל קרנפות

 אמצטי־התיקשורת, ביתר נמשך
 וכעת
 גם הגיע

לגלי־צה״ל.
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ס

וילה
למנהיג

ה אבדחצירא, אןתו־ון
 שהורשע דשעכר שר

 דשכור עומד כגניבה,
 550ב־ בסביון וידה
 אלף

 דירות
חודש. ד

מגל־־צ! לי איכפת
 מד הזה, דהעולם חושפני בראיון

 המפקד־דשעכר ליבני, יצחק ען
היי ״אידו .!,צבאית: התחנה שד
 ■מפקד תי

 גדי־צה״ד,
 מפטר הייתי

 אכשדום את
 ואת קור

 עימנואל
״ ! י נ ב ו א ר ה

ס

! ק ו ל י י
 קראום. שטוליק עם הגנה הבוהמה

 יכי את כינה בן־אטוץ דן ואילו
 וזה ״ח פת

 לו החזיר
 ככינוי

:שיילוק

אחרונה שבת
 בן- בנמל׳מןזעופה ביקר הזה העולם צוות

ה המריאו שבה האחרונה בשבת גוריון,
 והכל מטוסים

 שהם מאמינים
 לטוס ימשיכו

בשבתות.

11 ן רוגן 11

 הוא גם
בנוזדחים?

 ההדזזות פרשת של בשיאה
 חסון, רפי טוען בגלי־צה׳׳ל.

 ששירת הראשון הדרוזי הכתב
או העבירו במחנה: בשבועון

ש ראיון בגלל מתפקידי תי
 דרוזיים, צעירים עם ערכתי
 לא ואשר

 בעיני מצא־חן
 המפקדים

€שלי. >

של ׳11
תחתונית

ליי חכרת־אופנה כעל
 יהד דיכני־נשים, צור

 מיצוות, שומר די
 האופנה לשבוע הביא

 מבריטניה, דוגמנית
 אינן הישראליות כי

 סוכנות
 לדגמן

 תחתונים
וחזיות.

ה ב ה א
ומגילחמה

 הישראלית הנערה
 לים מעבר פגשה
ש מקסים רופא
 נישואין, לה הציע

 כלל לה הפריע ולא
לבנוני• שהוא

ד צ ם ל פי ד ר הנ
 ברונו הקאנצלר אומר שטרן לשבועון בראיון

ה בין באמצע, עוד נמצא ״איני :קרייסקי
הנר לצד עומד אני והישראלים. פלסטינים

סוהנדכאים.״ דפים
□ מחיר הדפי

 כולם. יוו-עיב המילחמה של המוות מחיר את
 מחירה השבץ את עורך הזה העולם _

 דד מיליארד וחצי שלושה הכלכלי:
1  הרוודוים זורמים מי של לכיסו לר: <8

־ האלה

קבועים: מדורים
4 תשקיף
5 במדינה
11 קטעים
12 אנשים
15 בלונים

18 אישי יומן
 קרמר אריק — פורום
23 מג׳לי ומסיר

24 מיכתכים
20 תשבץ

30 בתולה מזל — הורוסקופ
35 ושב עוכר חשבון
3/ כעולם אנשים

43 קארפי פאביו — קולנוע
 ביטון גד - המרחלת רחל
40 נשותיו ושתי

48 אופנה
50 לי-לה-לו

51 ובריטניה יפאן יוון, — קטן עולם
 בדיוני, מדע - נייר של נמר

56 ומתורגם ישראלי
58 שהיה הזה״ ״העולם היה זה

63 וירדן ישראל - שידורים מדריך
64 גלר אורי נעלם לאן — שידור
66 ישראל לילות

68 אומרים הם מה
77 יחשקל אתה

78 ספורט
3 .1 ם ל עו ה ה 2348 הז


