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 על הארץ מערכת של הזעם בריגשי משתתף אני
יהיו. כאשר המניעים יהיו בה, שבוצעה הזדונית ההצתה

 של ארוכה שורה שעברה הזה, העולם מערכת
 הצתה וגם התנקשויות פצצות, — אלימות התנכלויות !

״  עיתון עצמו את מוצא שבו המצב את היטב מכירה —ך
כזאת. התנקשות אחרי

 תפקיד הדמוקרטי במישטר ממלאים כלי־התיקשורת
 זוהי רגיל. פשע אינה בהם התנקשות תחליף. לו שאין

 מקווה אני הדמוקרטי. המישטר קיום בעצם התנקשות
לכך. בהתאם יפעלו שזרועות־החקירה

 הסקופים ^
של.הארץ" *ל

 על ביקורת מלמתוח אותי פוטר הדבר אין לצערי
אחרים. עניינים בשל הארץ

הנוהג על זה במדור כתבתי שעבר בשבוע

עון הזה״, ״העולם ת שבו שו  ♦ הישראלי החד
 ,3 גורדון רחוב תל־אביב, והמינהלה: המערכת

 העורך ♦ ,136 תא־דואר .03־232262/3/4 טל.
שנה: ♦ אבנרי אורי הראשי: ב עורך־מי תן דו  אי

ת: עורך ♦ בני ב: עורכי ♦ שנון יוסי ת תו ת כי  ענ
מן וגיורא ישראלי ת: צלמי ♦ נוי  ציון מערכ
ת צפריר פי סרגוסטי ענ צי ה ו ש  עורכת ♦ מנ
 אברהם המינהלה: ראש ♦ קורן אהובה דפום:
ת: מחלקת ♦ סיטון  ♦ זכרוני רפי המודעו

 ״הדפום הדפסה: ♦ בע״מ הזה״ ״העולם המו״ל:
בע״מ ״גד׳ הפצה: ♦ תל־אביב בע״מ, החדש״

 הקטנה העובדה מלבד — הכל כאן יש וינקלר. הגברת
הזה. העולם על״ידי נחשפה שהפרשה
 אחר במקום היום, למחרת כי להזכיר יש הצדק למען

 הם הזה העולם גילויי כי לוי גירעון ציין העיתון, באותו
הפרשה. לפיצוץ שהביאו
 חבר פעם שהיה כמי האלה. הפרשות כל על לי חבל
 הארץ שימש אילו יותר שמח הייתי הארץ, מערכת
עיתונאית. אתיקה של אחר לסוג דוגמה

המעמד
המעופף

 חזה העולם פירסם וחצי חודשים ארבעה לפני
 — המעופף' ״המעמד על מיוחדת חקירה )27.9.83(

 ניהול כדי תוך בישראל. הפרטיים המטוסים בעלי
 לא אך תמוהים, פרטים וכמה בכמה נתקלנו החקירה

 חוקי־הדיבה. לאור הדיבור, את עליהם להרחיב יכולנו
דקים. ברמזים הסתפקנו
 ליד המיסתורין: ״איש כתבנו: התמונות אחת תחת
אוו־חיי חברת של 86פ־ פראטנביה הדו־מנועי המטוס

 מבילינסון רדיואקטיווי חומר
בפ״ת עירונית למזבלה הושלך

סכנה ?!פתנש לא אר תוק על עבירה זו :ריאותהב משדד
ת א ת מ רי תי נו מי ,7ה בתוך ונקברה כוסתה שהאשפה מפני הטבעית א

ת_______ פר ___________________אדמה.___________״ת5כ !ארץ״ ״! סו
ב״הארץ״ הכותרת

הארץ אל סקופ המוציא
 לגזול בראשם, והארץ ישראל, עיתוני של הבלתי־נסבל [

ת א ״  שלהם. היו כאילו ולפרסמם זולתם, של הסקופים י
 אתיקה כל הנוגדת פשוטה, גניבה אלא זו שאין אמרתי

ועיתונאית. אנושית
 מינהג על שהביקורת בתמימותו מישהו קיווה אם
 באותו כבר טעותו על הועמד הרי פרי, תשא זה מחפיר
היום.

 של נוסף סקופ הכיל הדברים נאמרו שבו הגליון
בילינסון שבבית־החולים הגילוי הזה: העולם

 רדיו־אקטיבית פסולת נזרקת בפתח־תיקווה
 כדי שנקבעו כללי־הזהירות כל הפרת תוך לפחי־האשפה,

 ידיעה זאת היתה הציבור. של ובריאותו שלומו על להגן
 (״שערוריה: האחורי. השער בראש הופיעה והיא בלעדית,

 רדיו־אקטיבית סכנה — בית־חולים של הזנחה בגלל
/ דן!") בגוש

אחרי״הצהריים. האחרון, השלישי ביום הופיע זה גיליון
 בעמור הופיעה בבוקר, הרביעי ביום היום, למחרת
 במיסגרת שהובלטה ידיעה, הארץ העיתון של הראשון
 הושלך מבילינסון רדיואקטיווי ״חומר הכותרת: מיוחדת.
 ״נורית החתום: על בפתח־תיקווה." עירונית למזבלה
בפתח־תיקווה." הארץ סופרת אמיתי,
 להשיג שיטתה ואת אמיתי, הגברת את מכיר איני

 סקופ קוראים פשוטה: טכניקה מכיר אני אבל סקופים.
 מצלצלים הטלפון, שפופרת את מרימים מסויים, בעיתון

 מילים, כמה של תגובה מקבלים שתיים, או אחת לכתובת
בלעדי. סקופ חדשה. ידיעה יש — והופ

 יזכיר הגון, עיתון של הגון עורך וגם הגון, עיתונאי
 הארץ אולם אחר. בעיתון הופיעה כבר שהידיעה לפחות
 הלקוחים זה, מסוג בלעדיים בסקופים לאחרונה מצטיין

אחרים. מעיתונים
זו. שיטה יפה הדגים לוינסון בפרשת הארץ טיפול

 העולם על־ידי הפרשה פיצוץ שמאז כך על מחיתי כבר
 גילויי את לעצמו להפקיע שבוע מדי הארץ נוהג הזה 1

*  ולפרסמם ויקרה, ארוכה חקירה פרי שהם הזה, העולם ן
שלו. היו כאילו

 על בהרחבה הזה העולם עמד שעבר בשבוע
 הזה הקשר את תיארו שלנו. לגילוי שקדם קשר־ההשתקה

 החקירה נמשכה מדוע שאלנו השאר בין לפרטיו.
 מדוע בסוד, נשמרה מדוע חודשים, עשרה הפנימית
 מדוע בשקט, ברנשטיין וחיים לוינסון יעקוב התפוטרו

 את חשף הזה שהעולם אחרי רק ההסתדרות נזעקה
הפרשה.

 לפרסם הארץ נאות החמישי, ביום יומיים, כעבור
 מאוד. מעניינת היתה היא וינקלר״. יהודית ״מאת כתבה

 חודשים עשרה במשך מדוע לשאלות תשובה אין ״עדיין
 וברגשטיין לוינסון התפוטרו מדוע בסוד, הפרשה נשמרה
כתבה כוועדת־הביקורת,' החשדות נבדקו לא ומדוע

 בשדה־דוב, דקות כמה לפני שנחת פליי, אנד טוריסם
 שנעל ספורטיבית, הופעה ובעל שזוף ממושקף, גבר עמד
 ואחר יהלומן סוריה, יוסף זה היה תא־הטייס. דלת את

 רבות פעמים זה מטוס שמטיסים השותפים משלושת
 ביקש לצלם!׳, ולא לדבר ,לא לקפריסין. בשבוע

הטייס־היהלומן."
 היו ממושכת. מערכתית התייעצות זה לניסוח קדמה

 שאין מסקנה לידי הגענו אך מאוד, מסויימים חשדות לנו
יותר. בוטה ניסוח המצדיקות חותכות, הוכחות בידינו

הזה״ ב״העולם סוריה טייס
לצלם ולא לדבר לא

 ,38 בן סוריה, יוסף היומית. בעיתונות בא ההמשך
 נאמר ויהלומים. נשק הברחת של בחשד נעצר מרחובות,

 טייסים גם שייכים שאליה ראש־כנופיה, שהוא עליו
 כמה במטוסו סחורה הוביל המישטרה, לדברי אחרים.
 את שסידר בשעה במטוס אותה ונעל בשבוע, פעמים

שדה־התעופה. במישרדי הסידורים

ה במת רנגויב אלגו
את מארחת

 ליבוביץ ישעיהו פרום׳
 חסון יצחק
 רם אורי
פישביין יעל

הנגבי חיים מנחה:
הנושא: על

 הדת הפרדת
המדינה מן

 בבית בערב, 7.30 בשעה ,8.2.84 ד/ ביום
תל־אביב. ,10 קפלן רה׳ בני־ברית,

 ח״א ,31109 ת.ד. אלטרנטיבה,
221152 טל.

בטלפון מודעות
^ העתונים לכל >5׳
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עמיחי איתן
בע״םמזיקים הדברת

 תיקנים לתדברת מומחים
מי (ג׳וקים), קי קץ, תו  חי

ובגדים. ספרים
2272 ת.ד. .18 מודיעין רוי רמת-גן,
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