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 אברהם :המינהלה ראש . סרגוסטי וענת צפריר ציון :מערכת מי
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 שאלת־ השבוע אותי, שאל תמים קורא
 לממשלה המישפסי שהיועץ אחרי תם:
בפגי עבירה כל היתד, שלא רישמית קבע
 ערפאת יאסר עם זו מערכת חברי שת
 לנכון מצא המשמיצים מן מישהו האם —

ז לפנינו להתנצל
 שהאשים מודעי, יצחק השר :למשל

לח שהספקתי לפני עוד בבגידה אותי
 חמס, זעק (מודעי מבייחת. ארצה זור

 אותו. שמשמיצים לו נדמה היה כאשר
 המשמיצים גדולי עולם: של דרכו זוהי
 באים כאשר ביותר הרגישים תמיד הם

אותם.) להשמיץ
 כמו שונים, ח״כח״כים על לדבר שלא

הנו ודומיהם שליסא בני אולמרט, אהוד
 תנים כמקהלת קולם את להשמיע הגים

 דם של ריח באפם שעולה ברגע וצבועים
ופירסומת.

 מאז ׳בלבנת׳ מילחמת־האזרחים' על הזה
 על עלה ״לא כי למעת יכול אינו .1975

נמ ושתן בגין שד,״ה ומכוון הדעת!״
להת קשה זה, שבועון קוראי עם נים

ברצינות. דבריהם אל ייחס
ובהת בעיקביות דיווח הזה הטולס

ל השתדל הוא לבנון. אירועי על מדה
 היה הוא ומאוזנת. שלמה תמונה צייר

י כלי־התיקשורת ד י ח י  שעשה בארץ ה
במיקרה. ולא כך.

 ממקור־ ניזונו כלי־התיקשודת שאר כל
 הס־ של מכונת־התעמולה יחידי: מידע

 הארץ, של לענייני־ערבים הכתב לאנגות.
 בלתי־ כדובר שנים מזה מכהן למשל,
נפגשתי שעימם אש״ף, אנשי — שונים

 יחידי. במקור תלוי היה לא זה שבועון
שו זרם קיבלנו המילחמה ראשות מאז
 מקורות משלושה מעודכן מידע של טף

 בישראל. הפלאנגות של רישמי
 (מוסלמים לבנוניים אישים קבוע׳ באופן

הנוצ הימין ומקורות במצריים, ונוצרים)
המידע. את כראוי לבדוק יכולנו כן על רי.

 יכול לא הזה העולם את שקרא לאיש
אינם שהפלאנגות בכך ספק להיות היה
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הישראליים הת־קשוות נל־ שר הנורות

 התנו!׳: הלחת
אוהו חוא הה

ו ר,,יוה'־■',ו! נ מון ח8נ  - ו
 זו״נשז־ה את ר,ווו *״*ה וה-א
הון ה1וכ0וו זקומת^ו. ו

1976 ינואר ■הזה״, ״העולם הלבנוני״: ״הלקח
היחידי כלי־התיקשורת

? התנצל מהם מישהו האם
שלא. מובן

 לאיש יהיה שלא כך על סומכים הם
 צודקים. והם בהם• להתעסק חשק

כתזכורת. רק באות אלה שורות

 עלה /;לא
הדעת״ על

 ראשי •של בעדויות החוזר הפיזמון
 צברה לאירועי החקירה בוועדת המדינה

 ״לא הוא: )6־7 עמודים (ראה ושאתילא
 הדעת על עלה לא הדעת!״ על עלה

פיתאום? מה כך. יתנהגו שהפלאנגות
 אריאל אמר כך בגין. מנחם אמר כך
 איתן, רפאל גם אמר שכך יתכן שרון.

סודית. היתד, שעדותו
 לדעתו היד, אפשר איך ובאמת,

הזה. העולם את לקרוא אפשר ובכן, ,
העולם דיווחי אחרי העוקב אדם שום (אי

ו המוניים, מעשי־טבח בעריכת בוחלים
הקבועה. שיטתם אכן שזוהי
ן שהפלאנגות אמרנו לא ד ב עוס ל
הלו הכוחות שכל דיווחנו, בכך. קות

האז באוכלוסיה פוגעים בלבנון חמים
המש מן לאיש אך זוועות. ומבצעים רחים

 הפלאנגות כי ספק היה לא הזרים קיפים
הזה. בשטח האלופות הן

 שקרא מי. כל הדעת?״ על ״העלה מי
 הדעת! על העלה המסוים השבועון את

 הדיווחים את שקרא מי כל דיוק: ליתר
 הדעת על להעלות היה יכול לא שלנו

 במחנה טבח יבצעו א ל שהפלאנגות
להיכנס. להם יינתן שאליו פלסטיני

ת ב דו א- העועו־ ב ח א :יז

זולה!" לא י1״א
 כדיר, ג׳ודי של החושפני וידויה

 עם האינטימיים שיחסיה הצעירה
 _ שליטא בני ״כ הה

אותו החשידו
■ מיני. שוחד כקבלת • ! • ו
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שופטיו מול בגין
 של האמיתית המשימה היתה מה

 1 הפליטים במחנה הפלאנגות
 עד ואחרות זו שאלה

 של מעדותו לות
0 ראש־הממשלה ^9

החקירה. בוועדת

ם רי ל בשוו״ץ דו
 הברחת במישפט העדים עשרת הם מי

לשווייץ, מישראל הדולרים
 לפרשה שלהם הקשר ומה

לאחרונה? שהתגלתה

אנס■□ אחוות
 יעיד באונס, החשוד גרינוולד, פול

 של במישפטו
 זכאי. הרצל

באונס. החשוד

השין שעת
 ועדת• אמורה היותר לכל ימים 100 תוך

מסקנותיה. את להגיש הממלכתית החקירה
 שממשלת היא האפשרויות אחת
 ללא תבוא, ותחתיה תיפול, בגין

פרס. ממשלת כחירות,
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ו נ ׳ ־ ל א

? גי ב נ ג
 לירות במיליוני ורה
 המיפעל. ממחסני ־סח

 כולם, את האשימו ־ם
 חשודים, עצרה ישמרה
נגנז. התיק

ג כמוות עזה
 סח סע־ הצעיר של אהבתו

 נע? כמעשה־ נסתיימה זה
 נו? פצע הוא כלוד• דמים

 המ אחיה ואת הנערה את
אד אמה. את והרג
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לרקה אקדח
 שיתגר? הבטיח המאהב ־ך
 הי> לאשה• אותה וישא -ר

 וא מבעלה, גט ביקשה
 דעתו. את 4 המאהב שינה —

 בו ירתה היא מ
ובעצמה.

ל צ ש ־ ־ ל ג

 מתחילה חדשה תקופה
 ח עזבו, ותיקים גל״צ.

 שו ובתחנת הוצנחו שים
מועקה, של אווירה רת

נוק
ה ר י כ /

 לא מיסחר בארץ תנהל
בית ? לאימוץ תינוקות

 לא 0
 לתת

ברורה

, בלל״ ל. יפה המילחמה ״
■ י נהרגים וישראלים לבנונים פלסטינים, בעוד

השותפה ״כלל״, של חברת־בת _
<ן המיל־ המרכבה. טנק בייצור ^ 

1 1 לעסקים: יפה חמה

 מ האס 1^11
ל ב חוק □1 ע

המישפ
הצליח

י בשאטה י נ ״ ד
^ גי

טויק :יקה
 שח־ הפך הפופולרי

 ב־ וישר — דורגל
 של צמרת £ קבוצת ^

הליגה ^
הלאומית.

 הודיע האחרון ברגע
 _ יוכל שלא חבורי שימי

 1 האסירים לפני להופיע
■ עליזה שאטה. בכלא ■ 

 סחפה לעומתו, עזיקרי,
 הזמר כשהיפנתה הקהל את

כ קן עכוזה. את לעברו
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 35 כעולם אנשים

46 המרחלת רחל
 48 7 הלוהטת קילר איפה — לי לה לי

 49 עקרב מזל - הורוסקופ !
 50 סוודרים - ראווה חלץ נ
 שרייבר אלי - נייר של נמר נ
 קבאני ניזאר (חתולי), צ
 54 ג׳רום קיי וג׳רום צ
 56 שהיה הזה העולם היה זה צ

 60 בכורות - ישראל לילות
 64 טאטי דאק — קולנוע 3

 66 שידור
 67 שידורים מדריך

74 ספורט 3

קבועים: מדורי□
 4 תשקיף
 9 במדינה

 .0 והשקל אתה
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.5 עם מגרש הכהן
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 .8 בלונים
 3. מסים ואלכס נדאף עיצאם — פורום

 ע מיכתבים
 14 תשבץ
 פלוגות - ושב עובר חשבון

 3. בקריית־שמונה הפועל
 אלוני, שולמית — אומרים הם מה

 חנה טרטקובר, דויד דורון, שרה
)2 אשכנזי ופרנק סרגוסטי ענת שביב,

2358 הזה העולם


