
במדינה
)7 מעמוד (המשך

 התקיימה בלבד, שירים והטלוויזיה
 ציוני בבית חשאית חירום פגישת

בבוקר. 11.30ב־ בתל־אביב, אמריקה
 רשות־ מנכ״ל את כלל הפורום

 מתוך וארבעה פורת. אורי השידור,
 רשות־ של הוועד־המנהל חברי שיבעת

 שאול ברון, נתן ארמון, רויד השידור:
 כולם קרדוש. (״דוש") וקריאל עמור

לימין. משתייכים
 של בקשתו לפי זומנה הפגישה

 על במהלכה שהתלונן פורת, אורי
 יושב- תפקידי בין עירבוב־הסמכויות

 ומנכ״ל ינון, מיכה המנהל, הוועד ראש
 הדיון שידור). (ראה רשות־השירור

 לתלונות וגלש גרידא, אקדמי היה לא
 מיכה של התערבותו על פרסונליות

הרשות. של שוטף בניהול ינון
 יושב־ראש רק יכול למעשה

 ״באנו הוועד. את לזמן הוועד־המנהל
 אחד אמר אורי,״ כלפי נימוס מתוך

 שזכה אחר, חבר־ועד בפגישה. הנוכחים
 שנוצר המצומצם בוועד להיכלל

 של ״זכותו אמך: הששי, היום בבוקר
 גישה אנשים." עם להיפגש אורי

 עם ״מיפגשים בענייני זו ליברלית
 התרעמותו לגבי גם מקובלת אנשים״

 פגישתו(החשאית?) על ינון מיכה של
 עם חלבי, רפיק הטלוויזיה, כתב של

 לא ינון כהן־אורגר. יגאל שר־האוצר,
 והעדיף, סמכותו, מעקיפת מרוצה היה

 לחסל ולא בפרוטוקול לדקדק כנראה,
שהיא. דרך בכל השביתה את

 במהלך טוב. ילד זבולון
 אחידות־ לגבש הנוכחים ניסו הפגישה

השביתה את לחסל כיצד רעים,

היהודיים לטרוריסטים מדיני מיקלט מבטיח סאטמר
מן ברי ן ר  חוגים מצד רגתי לתמיבה התרגלו היהודי הטרור אי

 אמונים גוש להנהלת השבוע שנשלח המיכתב אן גארץובחו׳ל. 1 ?
השולח. זהות בגלל הפתיע,

ב רב הקיצוני החרד* הפליטים אירגוך  חטידי על״ידי המופעל טו
 אמונים. גוש חברי שהם הטרוד אירגון לעצורי עזרתו את מציע טאטמר,

 הטובנות את להרגיז שהצליח זה היה האנטי״ציוני הפליטים אירגון
 את העביר העליה שליחי של לאפם מתחת נאשר בווינה, היהודית

לארצות״חברית. ישירות מברית״המועצות הבאים
 עליו חתום ביוני. 5ב״ נשלח אנגלית, והנתוב כטודי המטווג המיפתב.

 אמונים גוש להנהלת נשלח הוא טוב. רב של כללי מנהל ניידרמן, מ״ד
 בניו״יורק הימני היורדים בשבועון גם פורטם ותוכנו בקריית״ארבע,

שלנו. ישראל
המיכתב: תוכן להלן

 של באפשרות לעיין מוכן טוב רב הפליטים אירגון ליבכם: לתשומת
 כי שיוכיח מיסמך לספק שתוכלו בתנאי אירגונכם, לחברי מדיני מיקלט

הוא: אמונים גוש
ניכר. חברים מיספר עם מוכר פוליטי גוף א.

 פעילות בגלל ולא המדיניות, או הדתיות דיעותיוזם על נרדפים שהם ב.
פלילית.

 כדי עובדות די לספק לפחות או הדל, בתנאים לעמוד יכולים אתם אם
ת  בקשות־ההסגרה כל נגד להיאבק לנו יעזור הדבר כזה, רציני טיעון למו

בארצות־הברית. המצויים חבריכם של האפשריות
 זכויות בעלי הם אירגונכם חברי שהם אמריקאיים אזרחים כי מובן

מישפטי. ולייצוג לסיוע מייד, אליט להתקשר ומוזמנים. לחלוטין. שונות
 את לייצג או לפעול אותו המסמיכה רישמית, הודעה גם מבקש טוב רב

חבריכם.
 להתחשב בלי אתר. בבל בצרה. ליהודים לעזור הכן עומד טוב רב ושוב:

שלהם. המוצא בארץ או המיפלגתית בהשתייכותם
הסרוגות. הכיפות לחובשי כובעי־המיצנפת בעלי של מיכתבם כאן עד

 האם אנשי־הגוש. לתשובת בארצות״חברית החרדים ממתינים עתה
האירגוניסז שני בין יקרבו הנסיבות
 רפפורט, עירא זהו טוב. רב לעזרת להזדקק עשוי אחד אדם לפחות

 הוא חגוש. של ההתיישבות תנועת - אמנה של בארצות־הברית הנציג
 עתה דווקא מנצל הוא ומשום־מה הטרור, אירגון בעניין לחקירה מבוקש

בני־מישפחתו. עם מחוף־אל״חוף בסיור להשתתף כדי הזמן את

 — האפס שעת־ לפני ברשות־השידור
 אמורים היו שבו בערב, הראשון יום

 לבהירות. שידורי־התעמולה להתחיל
 בת בתוספת תמכו הוועד־המנהל חברי

 את רשות־השירור. לעוברי 309.)
 לשר להעביר עליהם היה זו תמיכתם
 זבולון רשות־השידור, על המופקד

 עם להתייעץ מוטל המר על המר.
 המתנגד כהן־אורגד, יגאל שר־האוצר,

 מעגל עקב זו, תוספת למתן וכל מכל
 להשפיע העלולות לתוספות הדרישות

 שני אפשריים ואילך מכאן המשק. על
תסריטים:

 שר־האוצר, דעת את יקבל המר (א)
 לעובדי התוספת למתן ויתנגד

רשות־השירור.
 שר־האוצר, לדעת יתנגד המר (ב)

תוספת מתן על עצמו דעת על ויחליט

הרשות. לעובדי 30̂, בת
 שווה במידה התסריטימסבירים שני
 המר, של מיפלגתו שלמפד״ל, מכיוון

 מהמשך לא ישיר נזק לצמוח עלול לא
 לא רשות־השידור, עובדי שביתת

 נוספות שביתות חשבון על מהפסקתה
 הטוב. הילד את משחק ״זבולון במשק.
 להחליט,״ שלא בינתיים ומעדיף
בוועד־המנהל. הליכוד נציגי רוגזים

 מעדיפים זאת, לעומת באוצר,
 הששי היום באותו ומהרו": ״להחליט,

 הסודית, החמישיה התכנסה בו
 להתחיל באוצר: הצעה התגבשה

 רשות־ טכנאי עם מיידי במשא־ומתן
עיתונאיה. עם דווקא ולאו השידור,

 לא טכנאים שבלי מכיוון מדוע?
תעמולת־הבחירות, את להפעיל ניתן

 נדמה, היה כך העיתונאים, ואילו
פחות. חשובים

מישטרה
אבטיח בגרר הכד

 במישסט תוכיח ״איד
לד?״ הרבצתי שאגי

 לא במאי. 25ה־ השישי, יום את
 אל■ משבט אל־חורם אחמד ישכח
 בן אל־חורם לעולם. שבנגב אעסם

 כבר אשקלון ליד במושב העובד ,28ה־
 סיום עם יום, מדי יוצא, שנה, 15

לביתו. שלו בג׳יפ עבודתו,
 השישי היום באותו נהג גם כך.

 בצהריים וחצי 2 לשעה סמוך האומלל.
בצומת למחסום־מישטרה הגיע הוא

בבית לא אך - עבריינים

חוקיימה עבדיין־לשעבר
- שהעבריינים כדאי לא

 היה הקרובה מוצאי־השבת ף
 יוצא־דופן אירוע להתקיים אמור ^

 שמואל של הידיים רחבת בווילה
 המגל שברחוב פלאטו־שרון, (״סמי״)
 אמורים היו ואשה איש אלפיים בסביון.

 שמארגנת גדול, לחוג־בית להתכנס
 פלאטו־שרון לבחירת פ״ש, תנועת

לכנסת.
 נאומים רק לא הובטחו למוזמנים

 חאפלה בקיצור, המלך. כיד אוכל אלא
גדולה. אמיתית
 לא הקרובה במוצאי־השבת אבל
 בו מדובר שהיה הגדול, האירוע יתקיים

רבות.
לוותר פלאטו־שרון הסכים מדוע

 לוותר האחרון ברגע החליט הוא ומדוע
הגדול? הבית חוג על

 הדק ההבל ^
פלאטו של ^

 שהיה באיחוד הפרשה הילת ךן
 והרשימה פלאטו של תנועתו בין4 1

שברא האסיר, למען היהודית־ערבית
חוקיימה. רמי עומד שה

 לשעבר עבריין מנתניה, הצעיר
 ),16.5.4 הזה (העולם שהשתקם

 לשעבר אסירים סביבו לרכז החליט
 בהווה, אסירים של מישפחות ובני

 תנאי־המיחיה את לשפר בדרישה
 לאסירים חצבעה זכות להעניק בכלא,

 משאבים יותר הרבה ולהקדיש
 משוחררים. לאסירים ותשומת־לב

 נוצר לכנסת, הרשימות הגשת ערב
 על וחוקיימה. פלאטו בין הקשר

 על השניים חתמו הבית מידשאות
 בנתניה, מועדון בעל חוקיימה, רסכם:
 פלאטו, ברשימת השישי במקום הוצב

 שציבור לדאוג הבטיח ובתמורה
 יצביעו ובני־מישפחותיהם האסירים

פלאטו. עבור
לאסירים. מיוחד יחס יש לפלאטו

 דק חבל על הזמן כל מתנודד עצמו הוא
 לכלא מחוץ ועושר ראווה חיי שבין
 זו מסיבה אלי סגור. בתא שהייה ובין
 של ברשימתו התעניין כל־כך הוא

חוקיימה.
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בביתה פלאטו־שרון אנם
מבפנים הבית את יראו -

 כולם את פלאטו מזמין ביוני 30ב־ זהה:
לסביון.

 מנה כבר חוקיימה כאשר השבוע,
 בואם, את שהבטיחו ואשה איש אלפיים
 שהוא במפתיע, שרון פלאטו לו הודיע
 ביקש חוקיימה המסיבה. את מבטל
 הציע פלאטו קיבל. לא אך הסבר,

 את שיערוך ברשימה, 6 מס׳ למועמד
 הבטיח מצירו פלאטו באולם. המסיבה

ההוצאות. את לשלם
 שאין לפלאטו, הסביר חוקיימה
מי לכל שבוע בתוך להודיע באפשרותו

 בביתו, יסתובבו עבריינים־לשעבר
שבקו ובמישרדי-התנועה, במידשאות

 כך פלאטו, הבית. של המסד מת
 למענו, יצביעו שעברינים מוכן התברר,

בביתו. שיתארחו לא אך
 מסיבת־ לכנס התכוון חוקיימה

 פרישתו על ולהודיע עיתונאים
 נמלך כך אחר מהרשימה. ההפגנתית

 ולהיאבק להישאר והחליט בדעתו
 כדי ללחום יאלץ עתה מבפנים.
 בהסכם: אחר פרק יממש שפלאטו

בתשדיר־הבחירות חוקיימה של הופעה

טל!1פלאטו-ב בבית העבריינים של חוג־הבית
 את הציבור לפני להציג אפשרות על

 ידיים? מאות כמה עוד וללחוץ רשימתו
 המוזמנים. בטיב קשורה התשובה

 עבריינים בהם, האחרון עד כולם,
 קרובי־ או ובני־מישפחותיהם, לשעבר

 עתה המרצים אסירים של מישפחה
 במיתקני־כליאה שונות מאסר תקופות

ברחבי״הארץ.
 פלאטו אל אלה כל הוזמנו איך

י......... 8 -

 מבין שאינו מנתניה, הצעיר
 ויצא שרוולים הפשיל חוכמות,
 ביתו את לו פתח פלאטו לעבודה.

 לארח, יודע שהוא כפי לארח, והציע
חוקיימה. של אנשיו כל את

 הארץ, ברחבי נסע העבריין־לשעבר
 ובני־מיש־ שהשתקמו אסירים ביקר

 בבתי־ למבקרים המתין הוא פחותיהם.
הודעה הודיע לכולם השונים. הכלא

 גם הוא שונה. המיפגש שמקום שהזמין
 המצביעים יוכלו לא מדוע לדעת ביקש

 בית את לראות הפוטנציאליים
 ברשימה 1 מס׳ המועמד של חלומותיו

לכנסת.
 לומר, מוכן היה לא שפלאטו מה
 של המטה מאנשי חוקיימה שמע

 הסבירו אלה מסביון. המיליונר
הרבה שכל-כך מהרעיון נבהל שפלאטו

האסיר. למען בדברים בטלוויזיה,
 על ובא ויפה, טוב כן, אם הכל,

 בעיה תהיה לפלאטו אך בשלום. מקומו
 על ישמע שלא מי במוצאי״השבת.

 העב־יין של בווילה המסיבה ביטול
 וימצא לשם יבוא מצרפת, המבוקש

 פלאטו של לשכניו נעולים. שערים
 שמח ערב מובטח היוקרה בשכונת
ביותר.

 אבטיחים 20 היו בריכבו גבעתי.
 ״איש מלונים. קרטוני ושלושה

 שהסחורה לי אמר ישר מישמר־הגבול
 אותה." גנבתי מאיפה ושאל גנובה,
 השיב הוא אל־חורם. אחר־כך סיפר

 בשמו רק שהזדהה המדים ללובש
 בז־ארצי, חיים שמעבידו, עזרא, הפרטי,

 גנובים. אינם והם הפירות את לו נתן
 וישאל אליו שיתקשר לו ״הצעתי
אותו."

סדרת מנהל
נימוס מתוך

 מישמר־הגבול איש אורז. לאכול
 של ניירותיו את ושוב שוב בדק

 רק אותך ״אשחרר לו: ואמר אל־חורם
 עמד כאשר גנוב.״ שזה לי תגיד אם

 עזרא הרחיק שלו, על הצעיר הבדווי
 ואילו ברכב, שהיה ,19 בן נוסף צעיר

 שבר ״הוא מיוחד. טיפול נתן לאל־חרם
 הגוף, בכל בי בעט בראש, אבטיח לי

 את לי- קשר באוטו, הראש את לי דפק
 באוטו, שמצא בחוטי־קש הידיים
 באוטו שמצא אורז לאכול אותי הכריח

בביצים." מכות לי ונתן
 ההתעללות. נמשכה שעות ארבע

 לתחנת אל-חורם נלקח ערב לפנות
 באמצעות באשקלון. המישטרה

 שאי-שר בן־ארצי אותר מכשיר־הקשר
 האבטיחים את לאל־חורם שנתן

בערבות. שוחרר אז רק והמלונים.
 הגיע לארבעה, ואב נשוי אל־חורם,

 לא הלילה ״כל וכואב. רצוץ הביתה
 בביצים." כאבים לי היו לישון. יכולתי
 לבית־החולים מיהר הוא למחרת

 סידרת־בדיקות אחרי ושם סורוקה,
באשכיו. נותח והוא אותו אישפזו

שיח למחרת ״מישפט־צדק״.
 למקום נסע הוא מבית־החולים תרו

 לו: אמר זה בעזרא. פגש ובדרך עבודתו
 איתי תצא לא עליי! תתלונן ״אל

 איך אותנו. ראה לא אחד אף בראש.
לך?" הרבצתי שאני במישפט תוכיח

 לבאר־ נסע הוא הגיב. לא אל־חורם
 איש נגד תלונה והגיש שבע

 הוא האמיתי שמו שאת משמר־הגבול
 וסיפר לתל־אביב נסע אחר יודע. אינו
 זיכרוני. אמנון לעורך־הדין סיפורו את

 המושטרה למפכ׳׳ל מיכתב נשלח
צדק". ל״מישפט מצפה ואל־חורם

2443 הזה העול□


