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מעו להיות חשק כל לנו היה לא

 שרון אריאל שהגיש במישפט רבים
 שורבב השבוע אך טיים. השבועון נגד
הזה. העולם שם גם בו

 של פנימית בתיכתובת הופיע השם
 כתב השבועון של ראש־הכתבים טייס. י

 של מהימנותו על שלו האחראי לעורך
 כדי ותוך אחרת, פרשה עם בקשר הלוי,

 להלוי ייחס הזה העולם כי הזכיר כר
 הישראלי המוסד עם הדוקים קשרים

 כך על העיר האמריקאי. והסי־איי־אי
 שזהו אומר ״הייתי האמריקאי: העורך

אופייני.״ מיזרח״תיכוני בולשיט עור
 להשתמש מרבה אני שגם מכיוון

 צואת־פרים, בולשיט(מילולית: במילה -
 לדעת אותי עניין קישקוש), ובהשאלה:

בא ועיינתי הדברים מתייחסים למה
שלנו. רכיון

 המוסד
והסי־איי־אי

העו פירסם שנים ארבע לפני
 / במדינה במדור )8.10.80( הזה לם

 שעמד הלוי, על קצרה כתבה עיתונות
 עיתונאית. שערוריה של במרכז אז גם

וושינג האמריקאי ביומון דיווח הלוי
לראש הורה בגין מנחם כי סטאר טון

הלוי עיתונאי
וטייס׳ המוסד בין הסכם

 את כראוי לחקור שלא דאז השב״כ
ב בגדה. בראשי־העיריות ההתנקשות

 של שמו גם פורסם האמריקאי עיתון
 דבר אחיטוב, אברהם השב״כ, ראש

 ביטחונית עבירה (משום־מה) המהווה
בארץ.

 והוסיף כך על סיפר הזה העולם _
 גילן, למקסים הנוגע פיקאנטי, פרט

 כתב־עת בפאריס המוציא ישראלי
 פ־ אנד ישראל בשם האנגלית בשפה

לסטיין.
 הזה״: ״העולם אז כתב

 עם, יחד גילן, נכלא 1966ב־
 השניים׳ ברמלה. מור, שמואל עמיתו
בול. שבועון״המיז את אז ערכו

 תגובה אחריו גרר בבול פירסום
בקיוס הוחרם העיתון ונמרצת. מהירה

 לא זו עוברה וגם נכלאו, ומור גילן קים.
לפירסום.־ ניתנה

 והגליון הסיפור כי גילן מספר עתה
 יהודי־ עיתונאי לידי הגיעו המוחרם

 ככתב שכיהן שנקר, ישראל אמריקאי.
ב טיים האמריקאי שבועון־החדשות

 את ומסר לניו־יורק טס שנקר רומא.
עורכיו. לידי הסקופ

 אז עמית, מאיר שהה שעה באותה
הת הוא בארצות־הברית. המוסד, ראש
 לתקן והבטיח טיים עורכי עם ראה
 שר־ ובין טיים בין היחסים את

 על־ שהותקף דיין, משה דאז, הביטחון
ושנעלב. השבועון ידי

 הוא עמית: על־ידי שהוצע ההסכם
 בישראל, חדש כתב לטיים יציע

 אצל בן־בית יהיה זה שכתב לכר וידאג
דיין.

 היה שהתמנה הכתב הסכים. טיים
 הצעירה המישמרת מראשי הלוי, דודו
 הוא בצה״ל. סגן־אלוף כיום מפא״י, של

 וושינגטון ואת טיים את שירת
טייס. לבעלי השייך סטאר,

 ר1שם-ד
ואגדה

 הלוי ״דודו בסיפורו: גילן ממשיך
 סי־איי־אי עם יחסיו במהירות. התקדם

 הפכו אחרות אמריקאיות וסוכנויות
 עם מכן לאחר דיין, עם קשריו לאגדה.

 פרס, שימעון עם ולבסוף רבין, יצחק
 ממיפלגת־ פרש אחר־כך שם־דבר. היו

 לאחרונה אך לליכוד, והתקרב העבודה
 מן הליכוד את לסלק יש כי השתכנע

השילטון.״
 אלא יכול ....איני גילן: מסכם
 בכך עליון צדק משום שיש להרגיש
 טיים זכה שבגללה ההאשמה, שאותה

עכ מוטחת בישראל, יודע־סוד בכתב
עצמו..." כתב אותו של בפניו שיו

 לפני שהופיעה הכתבה כאן עד
 בה מסרנו הזה. בהעולם שנים ארבע

אומרם. בשם דברים רק
תיכוני" מיזרח ״בולשיט זה היה אם

 מוזר אבל ענייננו. זה אין — לא או
 אף — הדברים על אז הגיב לא שטייס

 שלו ראש״הכתבים כי עתה שמסתבר
 תשומת־לב את בשעתו כך על העיר

שלו. האחראי העורך
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