
 הזה בהעולם שורות כמה עוררו לא מכבר זה
 הממשלה. את הפילו כמעט הן אלה. כמו רבה כה מולה

 לא מאיתנו איש כי אם — הכוונה כמובן, היתה, לא !ת
קרה. זה אילו מצטער יה

 העולם של האחרון בגליון הופיעו האמורות ״השורות
 הכותרת תחת ברעם, חיים של ,בכתבתו)7.12.83( וה

 מאחורי המתרחש על דיווח זה היה שר־בחוץ״. לוי: ׳ויד
 דויד של תביעתו סביב ובליכוד בתנועת״החרות זלעים

כשר־החוץ. להתמנות י
 השאר ובין חדשים, בגילויים מלאה היתה הכתבה

הבאות: השורות הבלטה, כל בלי בה, פיעו

 הגליון של הראשונים העותקים הופיעו שבו הרגע מן
 שהגיעו לפני ועוד בתל־אביב, מוכרי־העיתונים צל

 לוי דויד הדברים. התרחשו ולירושלים, נית־שאן
 מאוד. חריפים דיברי־קיטרוג והשמיע בזעם, זפרץ

 שמיר, יצחק של ״מקורביו״ על התנפלו ןקורביו״
רבה. היתה :מילחמה
 אף פיקפק לא משמע) הניצים(תרתי מן שאיש מעניין

 על מעיד הדבר הזה. העולם של הדיווח באמיתות יגע
 שרואים מי בקרב גם הזה להעולם שיש הרבה זמינות

 על העלה לא מהם איש זה. שבועון כמתנגרי עצמם ;
 הדברים לגבי ספק להיות שיכול — ובצדק — גתו

 אמרו ש״המקורבים״ העובדה כגון עליהם, דיווחנו
שאמרו. מה הזה זעולם
 התבקש למשל, קליינר, מיכאל לוי, של מנאמניו אחר

 יריבי את תקף הוא הארץ. אחר, בעיתון לכך זתייחס
השאר: בין ואמר צורבת, באירוניה י

 את אחרונות בידיעות ברזל בינה ניתחה לפני־כן יום
 הסערה שמוקד ואישרה ולוי, שמיר בין המשבר ;ורות

הזה: בהעולם הדיווח היה ן

 ♦ הישראלי החדשות שבועון הזה״, ״העולם
 ,3 גורדון רחוב תל־אביב, והמינהלה: המערכת

 העורך ♦ ,136 תא־דואר .03־232262/3/4 טל.
 איתן דוב עורך־מישנה: ♦ אבנרי אורי הראשי:

 ענת כיתוב: עורכי ♦ שנון יוסי תבנית: עורך ♦
 צדן מערכת: צלמי ♦ נוימן וגיורא ישראלי
 עורכת ♦ מנשה וציפי כרגוסטי ענת צפריר
 אברהם המינהלה: ראש ♦ קורן אהובה דפום:
 ♦ זכרוני רפי המודעות: מחלקת ♦ סימון

 ״הדפוס הדפסה: ♦ בע״מ הזה״ ״העולם המו״ל:
בע״מ ״גדי הפצה: ♦ תל־אביב בע״מ, החדש״

 על פנים־אל־פנים. ולוי שמיר נפגשו רבר של בסופו
דיברו? הם מה

כמובן. הזה, העולם על
 בטלהיים, ואבי כפיר אילן הדברים את מתארים וכך

 ההיסטורית השיחה של מלא כמעט פרוטוקול שפירסמו
במעריב:

 את קורא שאינו בכר שמיר את להאשים היה אפשר
 אך לראש־ממשלה. נאה אינו כזה מחדל הזה. העולם

 היטב ידע שמיר נכונה. אינה זו טענה כי לגמרי ברור
 הוא עצמה. השיחה מתוכן גם נובע וזה המדובר, במה

 כתבת את קרא לא ואם לוי. עם לשיחה מראש התכונן
השיחה. ערב אותה קרא בוודאי לכן, קודם הזה העולם

 את כלל הכחיש לא הוא שגם לעובדה לב לשים כדאי
 מנקודה התחמק הוא הזה. העולם של הדברים אמיתות

זו.
 עמד קליינר מיכאל לטלוויזיה. גם הגיעו הדברים

 זה היה משמעותם. ועל הזה העולם גילויי על בהרחבה
 הוא אחרי־הצהריים. החמישי ביום חדש ערב בשידור
 שמסרו מה מסרו כי על שמיר, מקורבי על מאוד התרעם
 של ביטאון הוא הזה העולם האם הזה. להעולם דווקא
שאל. חרות?

 ברוד יש, לליכוד חרות. של ביטאון אינו הזה העולם
 רבים אנשי־ליכוד אין כי אם — משלו ביטאון השם,

 בוחר הזה להעולם מידע שמוסר מי בו. המתגאים
 הנקרא אמין, ביטאון בה רואה שהוא מפני זו בבימה
 ושהכל הישראלי, הציבור של חשובה שיכבה על־ידי
בהגינותו. — זו בפרשה שמסתבר כפי — בוטחים
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מים בפוס *
כל־כך. חשובים הדברים אין ציבורית מבחינה

 גבוהודגבוהה, דיבר לוי בכום־מים. סערה זאת היתה
 את הוכיח זה גם חלושה. ענות בקול התקפל אך כדרכו,
 מישקלו ירד האחרונים בשבועות שלנו: הדיווח נכונות
 הפוליטית במציאות סגן־ראש-הממשלה של הסגולי

שמיר־ארנס־אורגד. הטריאומוזיראט שולט שבה החדשה,
 עם המיוחדים יחסיה ועל זו, שלישיה של מהותה מה

 שלושה לפני כבר דיווחנו ארצות־הברית, ממשלת
).23.11.83 הזה העולם אהבה״, שבועות(״סיפור

 פיתוח בעיירות הספר בתי תלמידי
לשובע הדו פר אובלית

 להרקב לו לתת מאשר לילדינו הפרי את לתת עדיף
 הדר, פרי לשיווק המועצה מנכ״ל החליט בך בנמלים.

 נזקים המסבה בנמלי־הים, המתמשכת השביתה עקב
 פרי לשיווק המועצה משאיות הישראלי. ליצוא כבדים

 הארץ, ברחבי פיתוח בעיירות ספר בתי כמה יפקדו הדר
לתלמידים. טרי הדר פרי ויחלקו
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