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 רחוב תל־אביב, והמינהלה: המערכת ♦ הישראלי החדשות שבועון הזה״, ,.העולם
 עורך ♦ אבנרי אורי הראשי: העורך ♦ ,136 תא־דואר .03־232262/3/4 טל. ,3 גורמן

 מוטוביץ תמי כיתוב: עורכי ♦ פרנקל שלמה המערכת: רכז ♦ שנון יוכי תבנית:
 דסום: עורכת ♦ מנשה וציפי כרגוכטי ענת צפריר, ציון מערכת: צלמי ♦ נוימן וגיורא
 ♦ זכרוני רפי המודעות: מחלקת ♦ סימון אברהם המינהלה: ראש ♦ קורן אהובה
בע״מ ״גדי הפצה: ♦ החדש״ ״הדפוס הדפסה: ♦ בע״מ הזה״ ״העולם המו״ל:

 גם התנגדת אתה שוסטק: אליעזר
לירושלים.

 זה היה לא האם חברי־הכנסת, אבנרי: אורי
ראשונה? ממדרגה ממלכתית חוסר־אחריות

 השקט המקום הר־חברון היה חודש 14 במשך
 לא חודש 14 במשך כולה. בארץ־ישראל ביותר

 עד בהר־חברון. חבלה או טירור של מעשה אף היה
הזאת... הקבוצה שבאה

הבית). ספסלי מכל (קריאות
 מבקש אני חברי־הכנסת, ביבי: מ. הירד

דבריו. את לסיים אבנרי לחבר־הכנסת לתת
הבית). ספסלי מכל (קריאות

 של דבריו על מסתמך אני אבנרי: אורי
צבאי. מושל

הבית). ספסלי מכל (קריאות
 לי שיש מה להגיד מפחד איני אבנרי: אורי

 היה חודש 14 אותי. תשתיקו לא ואתם להגיד,
הזאת.״ הפרובוקציה שבאה עד שקט, הר־חברון

----------שוסטק: אליעזר
 הערבים את מסיתים הם סורקים: מרדכי

היהודים. נגד
סורקסיס, חבר־הכנסת ביבי: מ. הידר

לשבת. אותך אבקש
 נושא על מדבר הוא שוסטק: אליעזר

של עלייתם סדר־היום. על עומד שאינו

.1968 בפסח לעיר עלו חברון מתנחלי
 היחידי זה שבועון היה ישראל, עיתוני מכל

 הכותרת תחת שבוע, כעבור המעשה. את שגינה
 העולם גינה מתכחשים״ מתחסדים, ״מתנחלים, י

 עם להזדהות שרץ אלון, יגאל את )1599( הזה
 בחברון מתנחלים של ״גרעין וכתב: המתנחלים,

 גם אלא הביטחונית, המתיחות את רק לא יגביר
 פעולה ימשוך הוא עליו... להגן צה״ל את יכריח

עדינת״.
 הצעה הגשתי חורשים שלושה כעבור

 הממשלה החלטת בעיקבות בכנסת, לסדר־היום
 שלושה שגירש הצבאי, המושל הוראת את לבטל

 היה הקיצוני הימין ראש מחברון. המתנחלים מן
 ושהמטיר הזה, הסוס על שעלה תמיר, שמואל אז

 שכמוך!״ ״מופקר יגון: ביטויים ויכוח באותו עלי
שלן־!״ ההפקרות עם ״שתוק

 עמוד 52 כרך הכנסת, אמרתי(דיברי בויכוח ,
 ״מה השאר: בין ),1616 הזה והעולם ,3322

 בשם באו הם האלה? המתנחלים של מטרתם
 חיים לחדש כדי לא השלמה, ארץ־ישראל תנועת
 מעשים לעשות כדי אלא בחברון, דתיים

 לישראל... חברון לסיפוח שיביאו פרובוקטיביים
 לכפות רוצים הם פרובוקטיביים מעשים בעזרת

מתקבלת שאיננה החלטה להחליט הממשלה על

לא איך ׳*"־״'
הידיים? יעדו

 הן ושוב, שוב העניין את העלינו מאז
 ויכוח במיוחד מעניין בכנסת. הן בשבועון,
 ,1970 במארס וחצי, שנה כעבור בכנסת שהתנהל
 ).1700( הזה העולם עמודי מעל גם ושפורסם

קטעים: כמה הנה
 עוד דם וכמה נשפך, כבר דם כמה אבנרי:

 של זו אומללה הרפתקה בגלל להישפך, צריך
 של המבישה כניעתה ובגלל קנאים, קומץ

הזה? הקומץ לפני הממשלה
 נולדה איך לכנסת להזכיר צריך אני האם

 אנשים של קבוצה איך הזאת? ההתנחלות
צה״ל... שלטונות את רימתה פורקי־עול

 כר! לדבר תתבייש סורקסיס: מרדכי *
 סורקים.״ חבר־הכנסת ביכי: מ. הידר

 תדביק אל ממך, מבקש אני אבנרי, חבר״הכנסת
כאן. שאינם לאנשים תווים

 שנאמרו דברים על חוזר אני אבנרי: אורי
 לפני זו פרשה על דיברנו כאשר הזה, הדוכן מעל
ויותר. שנה

 שלטונות את שרימתה אנשים, של קבוצה
 נשארה סדר־הפסח, את לחגוג לחברון באה צה״ל,

 חיבלה הצבאי, המושל להוראות בניגוד בחברון
 שבוצע אחרי מכן, ולאחר במקום, בביטחון
 התרוצצות החלה — ובמירמה בכחש המעשה
 הגל על יעלה מי — שרי־הממשלה בין מבישה

 הזה.״ המעשה מן פוליטי הון יעשה ומי הזה
הבית). ספסלי מכל (קריאות

 כבודו בגין, השר הלך ראשון אבנרי: אורי
 הלך שם. עשה הוא מה מבין ואני מונח, במקומו

שם... עשה מה יודע ואיני אלון, יגאל השר אחריו
 אינך לפניו. הייתי נכון, לא זה אלון: יגאל

מדייק.
 זה הקדמת. אפילו אתה אולי אבנרי: אורי

 אבל אותו. שהקדמת ייתכן לתפארתך. יהיה לא
 ממשלתי אישור שום היה לא שעדיין בשעה

 בכחש עדיין שם ישבו שהם בשעה הזה, למעשה
 אתה הצבאי, המושל להוראות ובניגוד ובמירמה

 את עליהם ופרשת עבודה, להם והבטחת הלכת
כנפיך.

 תינוקות נולדו בינתיים הלוי: בנימין
בחברון.

 על עומדת אינה שנתיים לפני שהיתה המתנחלים
 ממנו לשלול ׳יי״־ היושב״ראש ולכן סדר־היום,

הדיבור. רשות את
 בבית שולטים לא עוד אתם אבנרי: אורי

 מרכז עבר הזאת ההתנחלות בעקבות הזה!
להר־חברון. מהר־שכם החבלנית הפעילות

 דמנו בלתי־פוסק באופן בהר־חברון זורם מאז
תיירים. של ודם ערבי דם שלנו,

 בחברון היה מה קלינגהופר: ה. יצחק
?1929 בשנת

הבית). ספסלי מכל (קריאות
 הנסיון נולד בהר־חברון אבנרי: אורי

 לדו״שיח הראשון, המדינאי הרציני,
ישראלי־פלסטיני...

 הממשלה, כניעת ובאה הזה, המעשה בא והנה
 שנולדה ביותר הרצינית היוזמה בגב סכין ותקעו
דדקיום... פה לכונן המלחמה, מאז בארץ

סכין. תוקע אתה הלוי: בנימין
 הזאת המדינה ביטחון למען אבנרי: אורי

 הרפתקות, למען אולם מדי. יקרה טיפת־דם אין
 — בחברון התנחלות למען שטחים, סיפוח למען

ישראלי! חייל של אחת טיפת־דם לא אף
הבית). ספסלי מכל (קריאות
 הסיעות, כל על־ידי היום מסדר הורדה (הצעתי

 הצעתנו ובעד וגח״ל, מיפלגת־העבודה ובכללם
 נמנעו. מפ״ם ורק״ח. סנה משה הד״ר רק הצביעו
יום): באותו אחר בנאום כך על הגבתי

 — ידיהם את היום הרימו חברי״הכנסת כאשר
 בחברון, ההתנחלות בעד — ובשמחה בחדווה

המחיר? יהיה מה ידעו האם
 זאת עשו איך יודע שאיני לומר מוכרח אני
 ידיהם כאשר תרעדנה, המורמות שידיהם מבלי

 העם על ודמים דם של קורבנות גזרו המתרוממות
הזה.

 סגן־ראש־הממשלה, של הנאומים כל חרף
 בעד הצבעה היא בחברון התנחלות בעד ההצבעה
 מחר אולי הסלמה, בעד אי״שלום, בעד מלחמה,

 בלי — סובייטים חיילים עם מאבק בעד
נוספים. אמריקאיים ״פנטומים"

 כל שנים. 13 לפני בכנסת, הוויכוח כאן עד
 מאשר האחרונים בשבועות בחברון קרה אשר

אז. ושנאמרו שנכתבו הדברים את בדיעבד

הקדמי: השער כתבת

למנחם נחמה אין
 בגין מנחם חייך לא ה־סד ביוס-הולדתו

 מתפקידו התפטר לא אחת, פעם אפילו
והת — שנים לפני שהבטיח כפי —

 יום־ עוגת את לפרוס קשה
נר הוא לרבים ההולדת.

0מכישלונו. מיואש אה

האחורי: השער כתבת

פחינתו זהירות,
 מיריות פחד לא סטיוארט דוד הזמר

 הופעות לשתי בא כאשר וממילחמה
 לפחוד שעליו ידע לא הוא אך בישראל,

 שהשליכו בירה מפחיות
 היש■ המעריצים לעברו ^7^

ביותר. השרופים ראלים

הלאה םה1
 אורי ממשיך ברבים התגלה שלא מידע סמך על

 ומנטה פת״ח בתוככי המתרחש את לנתח אבנרי
 אפשריים תפריטים כמה לשרטט

 תוקם האם המשבר. להתפתחות
€ערפאתו על-ידי פלטטינית ממשלה 0

ר .לא עזו י
!׳לבם
 שפרש דן, אורי העיתונאי
 לאריאל כיועץ מתפקידו

 מערכת על מספר שרון,
אמ את מאשים ביניהם, היחסים

 נגד בקנוניה התקשורת צעי
ואו וחוזר שרון
 יעזור לא מר:

 יהיה הוא לכם!
סהממשלה!״ ראש

חרסבמוסקחה
 המישלחת חבר פלד, מתי (מיל׳) אלוף

 עם נפגש בברית־המועצות, הישראלית
 גודל את לברר וביקש אש״ף שגריר

 אלוני, שולמית הנעדרים. החיילים
 ובני הראל אהרון
 את החרימו ברבש

 אף ואלוני הפגישה,
ספלד. מתי את השמיצה
ה שזתפים מ ש א ל

 עם פעולה שיתפו שהם קרה כיצד מסבירים הבנקים מנהלי
 בנק שקבע הזהירות כללי את והפרו היהלומנים

 עכשיו. המתרחש האסון את למנוע כדי ישראל,
 התמוטטות את המנתחת בסידרה שנייה כתבה

סהיהלומים. ענף
זחלתא בעין כישלון

זלחמלהמו

€>
 אל המלחמה של הראשון בשבוע צודל בודדת הגיעו לא מדוע
 כתבה דמשקז ביירות בביש העיקרי: היעד

 הצבר הכישלונות את המנתחת שלישית
 שעדיין בלבנון, המילחמה של איימ-מיקצועייס

הסתיימה. לא

הקאקי בעיקבות ציץ
בלשיו את צייד להט, שלמה(צייץ) תל־אביב, ראש־עיריית

 ושלח פולרויד ובמצלמת קשר במכשיר
 לאומית: חשיבות בעלת למשימה אותם

 מעשה בשעת תל־אביב כלבי את לתפוס
בעיר. הגנים לכלוך בעבירת לדין ולהעמידם

חדשה שעווויה
 נחשד שבה מפרשיה נחלץ דק

 וכבר הנאה, טוגות בקבלת
 עיריית ראש על מאיימת

 גיבשטיין, חנניה לציון, ראשון
 חד- שערוריח

 מ- ניטתו שה.
 אותו אשימה
אחיו. בנישול

השורשים
של

בחמימה
 אי־אפשר ״מדוע
 מיז־ המלט להציג
 הדייר שואל רחיי־

ש בן־שימחון, גבי
 מרוקאי מלך מחזהו
בהבימה. הועלה

 ןד<מה7 ,.מבמו
,,בחרדה

 מספר אורפז יצחק הסופר
 העצב על הזה להעולם בראיון

שבכתי־ והגאולה
 הרגשת על בה,

■1  והגלות, הבדידות ^1
מישפחתו. ועל

בצמות
 שילדס ברוק
 הראשונה, היתה
מסתוב והיום

ה ברחבי בות
דוגמניות- עולם

 עדיין שהן ועשירות, מפורסמות צמרת
יסודי. בית-טפר תלמידות

* הילדות- אופנת תגיע מתי ^1^
לישראל? הדוגמניות

ןס1ס
והרוגים

 היהלומים בורסת חבר
בח שותפו על איים

 האינטימיים יחסיו שיפת
 ובמסירת קטינה עם

 עליו פורנוגראפי סרט
 השבוע המישטרה. לידי
 המיש־ בבית הורשע הוא
ב פט

ס עוון
ו חיטה

איומים.

רכטמן, מירון אלוני, ראובן הקבועים: הסדורים
32 פנינגשטיין ומאיר קיוטו יוסי 4 תשקיף
42 ראווה חלת 5 במדינה
46 נייר של נמר 14 אישי יומן
50 בעולם אנשים 15 הנדון
52 זה וגם זה 16 אנשים
55 שידור 18 בלונים

־ נבחרות תוכניות 21 הורוסקופ
56 והירדנית הישראלית בטלוויזיה 22 שהיה העולם היה זה
58 ישראל לילות 23 מיבתבים
60 , קולנוע 24 תשבצוסן
62 המרוזלת רחל 29 קטן עולם
68 והשקל אתה - אומרות הן מה אומרים, הם מה
70 ספורט שה קלימוביצקי, יונה רום, •
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