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 ביולטין הוא הליכוד של השבוע יומן
 בחינה מלבד בחינה, משום בלתי־חשוב

 הרישמי הביטוי כלי שהוא אחת: חשובה
 היא הראשית, טיפלגתו ושל היטץ, של

הליכוד.
 מלומד פתיחה מישפם כמו נשמע זה

ת פחות לא מלומד למאמר  בחופש ח
 האמינו אבל היתר, וכל תעמולה, הביטוי,

לזב זה לי,
 הני-פצחיק לדבר הפתיחה מישפט זה

 אותי המכירים אנשים השבוע. לי שקרה
 שפתיו על עולה חיוך שדל כמי היטב,

 למיש־ קורה מה הבינו לא בשנתיים, פעם
 ולמראה מלועי, שבקעו הצחוק גלי מע

 הקרוב במצב מזקני שתלשתי השערות
להיסטריה.

מהסוף. נתחיל
אני שלי העבודה שמתוקף הוא, הסוף

 הכבוד! כל חברים! הכבוד, כל ושוב:
נהדר.

 בדיוק חודשים, ארבעה לפני ובאמת:
 עם השבוע יומן הופיע הנקוב, בתאריך

 כתוב: שעליו דרמאתי, ציבעוני שער
 השמועות מאחורי האמת מה ,בלעדי:

 ועכשיו בקטן, כאן (עד התארגנות על
 ושומרון.״ ביהודה ימנית מחתרת בגדול)
 השמועות! באמת, מה,

 משה השבוע, יומן לעורך רשות־הדיבור
 12 מיום הגליון של 9 בעמוד יהלום.

 המערכת מאמר מופיע 1982 בנובמבר
עטו. מפרי

 ושומרון, ביהודה האווירה את להתסיס
 ובאשר וערבים... יהודים בין ולסכסך

ש כזב סיפור זה — הימנית למחתרת
ה מסע במיסגרת השמאל על־ידי מופץ

מפיצים.״ שהם שמועות
 שער על שלשאלה אומרת זאת אהה.
 השמועות״, מאחורי האמת ״מהי הגליון,

 אמת. אין נחרצת: תשובה העורך עונה
מפיץ. שהשמאל כזב זהו

 התחקיר על מתבסס כמובן, העורך,
 הכתב, שערך והמעמיק העמלני המפורט,

 יפה מילה איזו — התחקיר גנור. אפרים
על משתרע — כתבה לאותה ומתאימה

*  רבות. שעות בקריית־ארבע סתובבתי ך
 אישים עם שוחחתי שם, אנשים עם נפגשתי 1 (

 בעיתונות הדיווחים כל את וקראתי במימשל
 שינסו מי - ספק אין הימנית. למחתרת הנוגעים

 ספק, אין יתאכזב. בקריית־ארבע מחתרת למצוא
 בעיתונים שנפוצו זו, מחתרת בדבר השמועות כי

 מהמאבק חלק הם - השמאל מן אינטרסים על־ידי
 והמתנחלים בכלל הימין נגד שמתנהל הפוליטי

של שמם את להכפיש היססו לא הפעם בפרט.
ת! אץ השבוע״: ״יומן תר ח מ

12,11.82

האוטונומיה״. מימוש סכנת את למנוע כדי
 אותן. לחקור והחלטנו אלה משמועות להתעלם במערכת, יכולנו, לא

 סיפור עם למערכת הגיע והוא השמועות, את לחקור נשלח גנור אפרים
 ניסיון השמאל: של הגדולות התרמיות אחת את שחשף לאחר מדהים,

 נודע לערבים. יהודים בין ולסכסך ושומרון, ביהודה האווירה את להתסיס
 בהעברת נחשד שזה לאחר מצ״ח, ידי על שבוצע שמאל איש מעצר על לנו

למח ובאשר מ״שלום־עכשיו״. לגורמים בהתנחלויות המתרחש על מידע
 מסע במסגרת השמאל על״ידי שמופץ כזב, סיפור זה - הימנית תרת

מפיצים. שהם השמועות
ממקד אחרת: מנקודת־מבט גם לכותרות ההתנחלויות עלו אלה בימים

השבוע״ ב״יומן מערבת מאמר :יהלום משה
12.11.82

 18 מעמוד גליון, באותו עמודים שלושה
 השמועות את מכנה הכתב־החוקר ואילך.

 הנה שונים. בכינויים הימנית המחתרת על
מהם: אחד

המח (על שפורסמה מילה בשום ,אין
 עובדות, על אחת הסתמכות אפילו תרת)

 דיפיץ, פרי הרוב ועדויות. סיסמכים
עיתונאיות.״ רשימות במסווה פיקשן סיינס

 התחקיר מן רשמיו את מסכם מנור
ערך: שהוא המעמיק

 רבות. שעות בקריית־ארבע ,הסתובבתי
אי עם שוחחתי שם. אנשים עם נפגשתי

 הדיווחים כל את וקראתי במימשל שים
 אין הימנית. למחתרת הנוגעים בעיתונות

 בקרית־ מחתרת למצוא שינסה מי — ספק
 השמועות כי ספק אין יתאכזב. ארבע
 על- בעיתונים שנפוצו זו, מחתרת בדבר

 חלק הן — השמאל מן אינטרסנטים ידי
 הימין נגד שמתנהל הפוליטי . מהמאבק

בפרט.״ והמתנחלים בכלל

 עמודי במאות יום בכל לדפדף צריך
 והנה, גדול. לא תענוג שזה עיתונים,

 חאות ומה השבוט, ביומן עיינתי השבוע
במח שעניינה השער כתבת בתוך עיניו

 אפר מיסגרת מופיעה הבית, הר של תרת
 המיסגרת! בתוך כתוב ומה ובולטת. רה

 מופיע השבוט,״ יומן של ״הסקום כתוב:
 הביולטין של השער עמוד של תצלום

 כתוב: ומתחת חודשים, כמה מלפני הזה,
 בנובמבר 12 מיום השבוע יומן ״שער
 מחתרת התארגנות נחשפה שבו ׳1982

 בשבוע ושומרון. ביהודה קיצונית ימנית
 הגילוי לאחר חודשים ארבעה החולף,

 ההשתלטות נסיון על נודע השבוע, ביומן
הבית.״ הר על

נהדר.
 ממדרגה סקום נהדר! אומרת זאת מה

 לפני כבר הכבוד! כל להם! היה ראשונה
 של התארגנות חשפו הם חודשים ארבעה

 מדינת־ישר־ של כוחות־הביטחון מחתרת!
 מיטב על המישטרה הידוע. השב״כ אל,

לאר זקוקים היו ומי-לא, מצ״ח חוקריה,
 שהיה מה לגלות כדי נוספים חודשים בעה
 ארבעה לפני כבר השבוע ליומן ידוע

 לוחמת, עיתונות בארץ יש אם חודשים!
השבוע! יומן בטח זה מגלה, חושפת,

 להציץ היה אפשר הקבוצה, לכידת עם החולף, השבוע במשך מחתרתית.
התארגנותם. ואל הללו, הקיצוניים של עולמם אל מעט

 ביהודה קיצוניות ימניות מחתרות התארגנות על דיווח השבוע״ "יומן
 לפני אז, כבר .31 בגיליון ,1982 נובמבר חודש במחצית כבר ושומרון
 בקבוצות המתרחש את האופף הלוט מן חלק חשפנו חודשים, ארבעה

 מסיני. הנסיגה תום לאחר ושומרון ביהודה להתגבש שהחלו הקיצוניות
 על פורסמו, שטרם חדשים, פרטים השבוע״ "יומן מביא מיוחדת בכתבה

 כתבנו, המבצע. שמאחורי הארגונים ועל הר״הבית על ההשתלטות נסיון
בשמו. מלהזדהות מנוע שונים, גורמים עם ונפגש בנושא שחקר

זה. לנושא מוקדשת כתבת־השער
השבוע״ ב״יומן מערכת מאמר יהלום: משה

18.3.1983

 ד־ בחוגי שמועה נפוצה כחודש ״מזה
 ״על יהלום׳ כותב ובמימשל,״ עיתונאים

 יכולנו, לא בהתנחלויות... ימנית מחתרת
והח אלה משמועות להתעלם במערכת,

 נשלח גנור אפרים אותן. לחקור לטנו
 למערכת הגיע והוא השמועות, את לחקור

 אחת את שחשף לאחר מדהים, סיפור עם
ניסיון המשאל: של הגדולות התרמיות

 במירפאה כחובש ושימש באיזור, שלו אים
במקום.״) הצבאית

 ואותו חודשים, ארבעה אלא עברו לא
ביולטין, אותו של יהלום, משה עורך,

 שד הסקופ
■ומן
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התארגנות על השמועות מאתור• האמת מה בלעדי

 ,1982 בנובמבר 12 מיום השבוע" "יומן שער
 קיצונית ימנית מחתרת התאדמות נחשפה שבו

 ארבעה החולף, בשבוע ושומרון. ביהודה
 נודע השבוע", ב״יומן הנילוי לאחר חודשים

ת נסיון על שתלטו הר־הבית. על ה

ספק. אין גנור, כותב ספק, אין
 ב־ מחתרות בכלל מצא לא שגנור (לא

 זאת בכל מאמציו לא. הו׳ קריית־ארבע.
״הת גילה בהחלט הוא בהצלחה. הוכתרו
המוס הוואקף של פרובוקטיבית ארגנות

 מחברי אחד של ריגול ״מעשה וגם למי,״
 תושבים לדברי — שהושתל עכשיו שלום

שירות־המילו־ במיסגרת — בקריית־ארבע

שבוע״: ״יומן ת יש ה תר ח מ
18.3.1983

 שלו בםאםר-ד,מערכת כותב השבוע, יומן
הבאות: המילים את

 ממושך, מעקב לאחר השבוע, ״בסוף
 ישראל ומישטרת הביטחון זרועות פתחו

 קיצוניים, יהודיים גורמים אחר במצוד
ושומ ביהודד, הפועלים חצי־מחתרתיים,

 התארגנות על דיווח השבוע יומן רון...
ושומ ביהודה קיצוניות ימניות מחתרות

 .1982 נובמבר חודש במחצית כבר רון
 חודשים. ארבעה לפני אז, כבר .31 בגליון
המת את האופף הלוט מן חלק חשפנו

להת שהחלו הקיצוניות בקבוצות רחש
ושומרון.״ ביהודה גבש
הצ מה להבין כבר מתחיל מישהו נו,
 חודשים ארבעה לפני אותי.כל־כך! חיק

 למחתרת ״ובאשר יהלום: העורך כותב
 על־ שמופץ כזב סיפור זהו — הימנית

 השמועות מסע במיסגרת השמאל ידי
ה ,יומן עכשיו: ואילו מפיצים,״ שהם

קי מחתרות התארגנות על דיווח שבוע
 במחצית כבר ושומרון ביהודה צוניות
נובמבר.״ חודש
 שמשה השמועות מאחורי האמת מד, אז

 אחת פעם לקוראיו שיקר פשוט יהלום
הש שנייה ופעם חודשים, ארבעה לפני

 שהשמועות כתב כשהוא אחת פעם בוע!
 אחת ופעם כזב, הן ימניות מחתרות על

תב כשהוא  מחתרות גילו ועיתונו שהוא נ
חודשים! ארבעה לפני

 כבר שאמרתי כמו הזה, הסיפור וכל
 כמו בדיוק בכלל, חשוב היה לא מזמן,

 היה אילמלא נכתב, הוא שבו הביולטין
השילטון. מיפלגת של הביולטין זה

 אולי המערבית בגדה ערים ראשי לכמה
 לרגל ויש. יש — לשקר אבל רגלים, אין

 קוראים השניה לרגל יומן. קוראים האחת
השבוע.

הבא. בשבוע להתראות




