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 ועיתונאי שר־חוץ בין שפגישה מקובל זה אין

 שעבר בשבוע אך המארח. מטעם כהודעה מתפרסמת
 מישרד־החוץ מטעם ידיעה אוסטריה בעיתוני פורסמה

 בגוף לאנץ־אבנרי׳׳. ״פגישת הכותרת תחת האוסטרי,
 הרביעי ביום קיבל לאנץ ארווין .שר־החוץ נאמר: הידיעה
 הוא אבנרי אבנרי. אורי הישראלי העיתונאי את לשיחה
 לא מועמדותו כי יתכן הבאות. בבחירות לכנסת מועמד

ביטחון׳.״ תותר,מטעמי
 הבינלאומי ההד מן חלק היתה זו בלתי־רגילה ידיעה

 בענייני להתערב של.השב״ב לנסיונו שהתלווה העצום,
 סלידה ואף תדהמה תמיהה, שעורר נסיון — בחירות
 עמד, זה עניין הדמוקרטי. העולם ברחבי רבים בחוגים
 באוסטריה מדינאים עם לי שהיו השיחות במרכז כמובן,
אישי). יומן (ראה
לכהן הוזמנתי שונה. היתה לווינה בואי מטרת אך
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אוסטרי* בעיתון הידיעה
רגיל בלתי

 לעורכי־ האו״ם מטעם שנערך בכינוס המנחים כאחד
 לדיון אירופה, מארצות בכירים ולעיתונאים עיתונים

 כמנחה הפלסטינית״. והבעיה ״כלי־התיקשורת בנושא
 כראש המכהן ירושלים, בן טרזי, זוהרי שימש שני

 התבקשה ישראל שגרירות באדם. הפלסטינית המישלחת
נענתה. לא אך נוסף, מנחה לשגר

 מארצות הבכירים העיתונאים בחברת שלם יום ביליתי
 של והיפה הגדול בבניין והמיזרחית, המערבית אירופה
 מעושר הופתעתי הכחולה. הדאנובה גדת שעל האו״ם

 יש זו ברמה לעיתונאים לפחות המשתתפים. של הידיעות
 היטב ידעו הם התפעלות. מעוררים והיקפו שעומקו מידע
 כל את הכירו הם טיבם. ומה בארץ, מתמודדים כוחות אילו

 המנהיגים מיטב(ומירע) את ריאיינו רובם בזירה. האישים
הישראליים.

 ״מוטלת במילים: סיכמתי שלי העיקרי המסר את
 השפעה יש העולמית לרעת־הקהל כבירה. חובה עליכם

 היא זו השפעה אם גם שלנו, בסיכסוך המתרחש על רבה
 כפי השטח. פני על ניכרת ואינה וארוכת־טווח, עקיפה
 את לכלכל יכולה אינה אומה שום ג׳פרסון, תומאס שאמר

ההגונה. האנושות דעת את לכבד מבלי מעשיה
 אתם, אבל באש. לשחק יכולות מעצמות־העל ״שתי

 יתפוצץ שלנו המרחב אם אישית. מעורבים האירופים,
בתהום. תשקע אירופה יבערו, ובארות־הנפט

 אובייקטיביים. היו־נא אבל ניטרליים. להיות לכם ״אל
 שני את להבין נסו ובעלי־מצפון, מעורבים כעיתונאים

 נאמנה תמונה לקוראיכם למסור ונסו בסיכסוך, הצדדים
ופחדיהם. תיקוותיהם מאווייהם, על שניהם, של

 מן מתעלם שהוא בכך לישראל עוזר אינו ״איש
 שהוא בכך לפלסטינים עוזר אינו איש הפלסטינים.

 צריך ביניהם קיימים. הצדדים שני מישראל. מתעלם
להם.״ לעזור יכולים אתם השלום. לקום

,,חמקני ^
וגלתי-בדוד..." ^

 הפרשה לגילוי להביא הנחושה החלטתנו סני מול
להעלימה. היה אי־אפשר חוטפי־האוטובוס, שני רצח של

 לקבור כדי הכל נעשה זורע, דוח שהתפרסם אחרי אבל
החוטפים. שני של לצידם שוב, העניין את

 סייעה הנכון, ברגע בדיוק היהודית, המחתרת חשיפת
 מן הדעת את הסיחו ומעלליה המחתרת על הידיעות לכך.

 הנסיון סביב הסערה באה מכן לאחר הקודמת. הפרשה
 לשלום, המתקדמת הרשימה של הופעתה את לאסור

 לקוות יכלו לפרשה האחראים שוב. הדעת את והסיחה
הפרק. מן סופית ירד שהעניין

 הנוגע, מדבר להסיח אי־אפשר שלנו רעתנו את אבל ד
ביטחוננו לשורשי הן מדינתנו, מהות לעצם הן לדעתנו,

בילט. 7,־מר פרסה״ ,די *

 ♦ הישראלי החדשות שבועון הזה״, .,העולם
 ,3 גורמן 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 ♦
 ציון מערכת: צלמי ♦ נוימן וגיורא ישראלי
 עורכת ♦ מנשה וציפי סרגוסטי ענת צפריר
 אברהם המינהלה: ראש ♦ קורן אהובה דפוס:
 ♦ זכרוני רפי המודעות: מחלקת ♦ סיטון

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

 האמת תום, עד יבורר שהעניין ער נשקוט לא הלאומי.
שנית. יקרה לא שהדבר ויובטח לאור תצא כולה

 אמנון שלנו, המישפטי היועץ פנה ימים כמה לפני
 לממשלה, המישפטי היועץ אל נוספת בפעם זיכרוני,

 זו. בפרשה זמיר, יצחק הפרופסור
המיכתב: נוסח זהו

 ועדת־זורע של עבודתה לדרך הנוגעים עניינים
 אצלנו מעוררים מסקנותיה מתוך שהתפרסמו ופרטים
 החקירה שהמשך ההודעה בעיקבות קשות. תמיהות
 לממשלה, המישפטי היועץ בהנחיית יתבצע זה בעניין
הדברים: לעיקרי ליבו תשומת את להפנות לנכון מצאנו
 כלל זומנה לא ועדת־זורע שקיימה לחקירה •

 של כתבת־צלמת סרגוסטי, ענת עיקרית, עדת־ראייה
 קצין בבירור נראה צילמה שהיא בתמונות הזה. העולם

 אחד את חי שהובילה החוליה על שפיקד מאוד, בכיר
 עוד יש הנ״ל של שבפיה יתכן שנתפסו. החוטפים משני

לחקירה. הרלבנטיים פרטים,
 נראה הוועדה מטעם שפורסמו הדברים ניסוח •

 מהו כלל ממנו ברור שלא באופן ובלתי־בהיר, חמקני
 שלפי הקריטיות, המכות ניתנו שבו המדוייק השלב

 שמעלה התיאור שפורסם, כפי למוות. שגרמו הן הנטען,
 או רוצח של איתור מראש למנוע לכאורה, מנסה, הוועדה
 לדין. אותו/אותם להעמיד הצורך את גם וממילא רוצחים,

 אנשים מידי שבאו מכות על־ידי החוטפים נהרגו אם גם
 מכשירים בחוק־העונשין קיימים עדיין ושונים, רבים

 במסקנות הסתפקות המונעים מתאימים מישפטיים
 להזכיר די עיקרי/עיקריים. רוצח/רוצחים של אי־זיהוי
 דיני את ו/או בעבירה השותפות דיני את זה בהקשר

הסולידרית. האחריות
 משום־מה, הוועדה, מצאה לא שפורסם מה בכל •

 ההרוגים, אחד של מישפחתו לטענת כלל להתייחס
 של חור הגופה, קבורת למועד קורם במצחו, ראתה שלפיה
 עולה לעיתונאים בני־המישפחות שסיפרו מדברים כדור.

 את ובדקו קיבלו כאשר הרושם, את קיבלו לא הם כי
למוות. הוכו שאלה ההרוגים, גופות
 לקבוע לנכון הוועדה מצאה לא שפורסם מה בכל •
שר־הביטחון, של אחריותם היקף את ובהיר משכנע באופן

 וקצין־צנחנים־וחי״ר־ראשי, ראש־השב״ב הרמטכ״ל,
המחרידה. ההתרחשות בשעת במקום שנכחו
 הדעת על מתקבל הסבר כל ניתן לא גם כה עד •

 כל ״על כי הרצח, ביום ראש־הממשלה, של לאמירתו
 דומה ולאמירה מפיגוע,״ חי ייצא שלא לדעת מחבל

 כזה הסבר שר־הביטחון. על־ידי היום למחרת שנעשתה
 של הפשוט שפירושן מכיוון דווקא זה בהקשר נדרש

 להשאיר לבל החלטה שקיימת לכאורה, הוא, האמירות
כוחותינו. לידי הנופלים כאלה, מבצעי־פיגועים בחיים
 שתפעל כדי זה בעניין אליך לפנות לנכון מוצא אני

 בשאלות ומעמיקה מקיפה חקירה של לקיומה עתה
- *. שבוצע. לרצח האחריות

לממשלה. המישפטי ליועץ המיכתב נוסח באן עד
 של האחרון בגליון טעות. לתקן עליי זה בהקשר

 לוועדת־החקירה שאלות 71 הצגנו שבו הזה, העולם
 הרמטכ״ל, של תמונה פירסמנו קמה, שלא הממלכתית

 בכותרת בטעות, זיהינו הזה הקצין את תת־אלוף. ולידו
קהלני. אביגדור כתת־אלוף לתמונה, שמתחת

 בתמונה, שנראה האיש במקום. כלל היה לא קהלני
 המאולף במסיבת־העיתונאים הרמטכ״ל ליד עומד כשהוא

 קציו־צנחנים־וחיל־ היה הרצח, אחרי קלה שעה תרת,
מרדכי. יצחק תת־אלוף רגלים־ראשי,

ח ת ת 1לנ פ ך א ת בי
והברכה, השלו□ אוהד/ת,

 וקשה. - מרובה והמלאכה קצר הזמן
 לא סודיות, קרנות לא מנגנון־של־קבע; לנו אין

 משרדי- ולא רכב של צי לא מפלגות, מימון
 - עצמנו בכוחות נעשה שלא מה פירסום.

 תלוי בך למעננו. יעשה לא איש - ובהתנדבות
הכל.

 בכנסת, אחד מושב מבטיחים הפתיחה נתוני
 יהודית־ סיעה רוצים אנו די: בו אין אך

 מנוף גם שתהווה בכנסת, לוחמת ערבית
 יהודית־ערבית לוחמת, תנועה של להקמתה
משותפת.

ה בליבך  אנו מספיק. אינו זה אבל איתנו, את/
 ולרגליך לידיך הפורה, למוחך גם בדחיפות זקוקים

הכספית. ולתרומתך החרוצות
 עליך ובראשונה בראש רחב; הפעולות מיגוון
 של חוג־בית בביתך ולארגן יוזמה לקחת

 לשלוח נשתדל אנו פוטנציאליים. תומכים
 עליך ערבי. ואחד יהודי אחד - מרצים צמד

 הבחירות. מטה עם המועד את לתאם
 להתרים כסף, לתרום דחופות: מטרות עוד יש

 להירשם כתוב, חומר־הסברה להפיץ אוהדים,
 באחת הבחירות ביום מוצב להיות כדי במטה

הקלפיות.
 היום עוד בהקדם. - הבחירות מטה עם התקשר/י

ומחרתיים. מחר לא -
המאבק, בברכת

גלזרמן, אבי
הבחירות מטה ראש

רשרום המתקדמת הרשימה 8* יוני א, ת
 השבוע ;03-659474 - אחד טלפון רק במטה יש בינתיים

.03-221152 לטל׳ להתקשר אפשר עוד נוספים. קווים יותקנו
.135781 מסי חשבון ,510 סניף הפועלים, בנק לתרומות: חשבון

בטלפיו מודעות
ם לכל העתוני
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 הנקודות שלוש
 מניעים שבנללן ־2^5?
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 ביותר הטוב האוכל ■ 1
 האדיב. השרות ■ 1
 הסביר והמחיר ■ ן
 גריל מטעמי ■ 1
גחלים 1

הנוצץ לאולמי בנוסף
מקסים טרופי גן

 שמחות לעריכת
השמים לכיפת מתחת

(בר-ברלו)
331179.טל ת״א 49 המסגר רח'

שולה
 מלאכותיות ציפורניים
 אמריקאית בשיטה
 באחריות חזקות

 ריסים השתלת ובן
ץ ״י א׳י׳ לג יי 8 ג׳ 9

השתלת

: ס י נ ו ע ל ס
284919
295318

ה העולם 24415 הז


