
 אנשי מיל. אלן! של מיצעד
אמרי ״כפל־לשון" שזהו זעקו הליכוד

 צדקו. הם באש״ף. להכרה וצעד קאי,
 למה אותם. הרגיע פרס שימעון אך

 לגרום או האמריקאים, עם עכשיו לריב
והליכוד? המערך בין למשבר

 המתכון לפי פרס, של הטאקטיקה
 להגיד בן־גוריון: דוד של והבדוק הישן
בעו ליצור ״לא״. שפירושו אבל״, ״כן,
 לשלום, המוכנה ישראל של תדמית לם

 כל את יפוצץ באש״ף שמישהו ולקוות
 למשל: באיבו. בעודו יחניקו או העניין
 שניתן למישלחת, חברים מינוי על־ידי

״מחבלים". שהם בטענה לדחותם יהיה
 אך צפויות. עוד הגדולות הבעיות *

 קטנה. תזוזה לפחות, היתה, השבוע
 הצעד זהו כי לטעון יכלו אופטימיסטים

מיל. אלף של במיצעד הראשון

המילחבוה
המקל קצוות שני

 אחרי לחזר קשה
 מפוצצים כאשר הכלה

שלה חגית את
 י שלוש לה במלאת מרגיע: היה המסר

 אחרוני המילחמה. הסתיימה שנים
 הכל הביתה. חוזרים צה״ל של החיילים

ישראל. על ושלום בסדר,
 על אחרת. הדברים נראו במציאות

 שהוגדרה פעולה, השבוע לימדה הצפוי
 כ״פעולת רשמית ישראל על־ידי
גמול."

 תחילה ויד־שמאל. יד־ימין
 יחידת צד״ל. של חיילים 25 נעלמו

 לכפר. הגיעה אל־אמל השיעי האירגון
 יתכן ונעלמו. אליה הצטרפו 25וה־

ערקו. כי להניח יותר סביר שנחטפו,
 — צד״ל ב״כבוד" פגיעה היתה זאת
 מעתה לתפוס עומד ״כבוד" והמושג

 בחסות במילחמת־לבנון. חשוב מקום
 על צד״ל פשט הפעילה ובעזרתו צה״ל
 שמות. בהם ועשה שיעיים כפרים שני

 עשרות צה׳׳ל", ״בגיבוי פוצצו בתים
 צה״ל״. ״בגיבוי שוב נאסרו, אנשים

 הדברים, יימשכו שאם נאמר לתושבים
מאיזור־הביטחון. יגורשו הם

ה על הכרזת־מילחמה זאת היתה
 בדיוק — אל־אמל אירגון ועל שיעים
 חדש סדר על חולם רבין שיצחק בשעה

 שיתוף־ על מבוסס שיהיה בלבנון,
 סוריה אל־אמל, אירגון בין אילם פעולה

 בצב־ המתמשך השיעי הטבח וישראל.
 ולשימחת סוריה בחסות ובשאתילא, רה

זה. מיוחל מצב מסמל ממשלת־ישראל,
 הישראלית יד־ימין אין כרגיל אך
 הישראלית. יד־שמאל עושה מה יוךעת
השניה. את נוגדת אחת פעולה

 תצטרך ישראל כי ברור או־או.
 זו הסותרות אפשרויות, שתי בין לבחור

 ״גיבוי" ולתת להמשיך לחלוטין: זו את
 מובהק, ואנטי־שיעי נוצרי כוח לצד״ל.
 ברית לקיים או למעשי־זוועה, הנוטה

השיעים. עם בלת-כתובה
 מערכת־ של המבולבלת התיקווה

 לא הקצוות בשני במקל לאחוז הביטחון
 הסתבכות הצפוייה: התוצאה תתגשם.

 בפעולות־נקם צה״ל של והולכת גוברת
 ומהולישתו מאופיו הנובעות צד״ל, של
 הישינאה העמקת תוך זה. גוף של

ישראל. כלפי השיעית

סמים
,.המוביל״ ועכשיו:

 כבר המישטרה
 מסתפקת אינה

מוסווים בסוכגים
 מוסווה סוכן המשמש ״שוטר,

 כדי קשים, לעברייני־סמים ומתחבר
 בל־יגונה הכרח בבחינת הוא ללוכדם,

 המיש־ שעורכת במילחמת־החורמה
 עברייני־הסמים עם כולנו, בשם טרה,
 ההרואין — סם־המוות עברייני ועם
 לימר הנסיון כי מסתבר, בפרט... —
 כי בסמים בסוחרים הלוחמים את

 סוחרי־ לחבורת סמוי שוטר בהחדרת
 וזה ב,מוביל', צורך לו ויש די, אין סמים
 כאחד לחבריו המוכר אדם להיות חייב
 בין עבריין, בין סוחר־סמים, בין מהם,

יחד." אלה כל ובין נרקומן,

בפסק־ גורן אורי השופט כתב כך
 ברנרג׳ דויד הנאשם את זיכה בו דין,

סחר־בסמים. של האשמות משתי
 אינה שוב המישטרה כי מסתבר

 לו מוסיפה אלא סמוי, בסוכן מסתפקת
 כמוביל לו שישמש פעיל, עבריין
העבריינים. לחבורת ומנחה

 עורך־הדין ברנרג', של סניגורו
 כי הטענה את העלה בטיטו, נחמן

 זה, בתיק הסמוי הסוכן של ״המוביל"
נר הוא וייסבלט, מוטי בשם עבריין

 בזמן גם עבירות לבצע שהמשיך קומן
 הסכם על־פי הסמוי, הסוכן עם שפעל

ה אחד היה ״המוביל" המישטרה. עם
 ביקש והסניגור בתיק, העיקריים עדים

לעדותו. להאמין לא מבית־המישפט
ית ״בית־המשפט מחיר. בכל

 שאין — כזה אדם של לעדותו ייחס
 לחזור מצירו רצון איזה על כלל לדבר

להפ או דרכיו, את להיטיב בתשובה,
 מרובה, בזהירות — סמים לצרוך סיק

 משמשת היא כאשר רק בה וישתמש
 ואמינה טובה אחרת, לעדות חיזוק

גורן. השופט קבע ממנה,״
 הממשיך כזה, עבריין של מניעיו

 בתקופת סמים ולצרוך עבירות לעבור
 יכולים אינם המישטרה, עם עבודתו
 מענישה להימלט הרצון אלא להיות

 כי חשש יש ולכן ראוי, הוא לה
 רצון את לספק ינסה כזה ״מוביל"

 אפילו מחיר, בכל והתביעה המישטרה
 האמת סילוף או בדיית־ראיות במחיר

בית־המישפט. קבע והדיוק,
 בין שהיו חמורות סתירות בגלל

 של עדותו ובין ״המוביל" של עדותו
 לדעת השופט הסכים הסוכן־הסמוי,

 הצליחה לא התביעה כי הסניגור,
ברנרג׳. של אשמתו את כלל להוכיח

צ׳יזבאתים
הישראלי הקשר

בביירות, פל3 הבן
למוסקבה עבר האב

 מדען־גרעין הוא ויסר נחום ד״ר
 הליכוד. את אהב לא שמעולם ישראלי,

 ,1982 בקיץ אליו, הגיעה כאשר
 נפל ויסר, סגן בנו, כי המרה הבשורה
 ממרצחי־ למנוע ניסה כאשר בביירות,

 בצברה זממם את לבצע הפלאנגות
 הוא לעשות: עליו מה ידע ושאתילא,

שירותיו. את לה והציע למוסקבה פנה
 ,1987ב־ שנים, חמש כעבור

 נכונותו את לנצל מוסקבה החליטה
 מגלה כך ויסר־האב. של הבוגדנית

 (כלבי רבי־המכר המותחנים מחבר
פרדריק אודסה) תיק מילחמה,

בטיטו פרקליט
מענישה להימלט הרצון

 הנספח האחרון, במותחנו פורסיית,
 לחנויות־ עתה שהגיע הרביעי*,

בארץ. הספרים
המב פורסיית, אטומי. צימוק

 והמרבה בארץ למדי תכופות קר
 מערכת־ ותיקי של בבתיהם לבלות

 מזימה בסיפרו טווה הביטחון(ובאילת),
ברית־המועצות מנהיג של שטנית

ת כביכול סודי נספח זהו -  לאמנ
 שאסר הגרעיני הנשק אייהפצת

 במיתקנים ההדדי השימוש את
מיים  בארצותיהם ממוזערים אטו

האמנה. חותמי של

ת ו ד ש ם ח רי ר חמו ת ו י י ב ב ג ל
הקיבוצית התנועה של העצומה הכספית ההסחבבות

ח ? בתק״ם שוחד
 התדפקו חג־השכועות ערב ך*

וקיבוצ עירוניים — אנשים כמה
 זמיר, אלי של ביתו דלת על — ניקים

 מע־ בקיבוץ התק״ם, מזכירי משני אחד
 חתומה, מעטפה לו מסרו הם גן־מיכאל.

עצמ חקירה של ראשון אוסף שכללה
ניהלו. שהם אית

חש המעטפה, את פתח זמיר כאשר
 מעמד.■ באותו פלט מישהו עיניו. כו

 שניה!׳׳ לוינסון פרשת .זוהי
 מחשיד מדובר שבו החומר

 במה ביותר חמורה בצורה
 הפיננסי בתהום בתק־ם בכירים

 וטובות־ רב בסן! שקיבלו בכך
הקשו מנוסים נכבדות הנאה

 שהס־ סרטי, באיש־עסקים רים
לקי עלתה התק״ם עם תבכותו

 של בסדר־גודל סכומים בוצים
דולארים. מיליוני עשרות
 השני, למזכיר לדווח מיהר זמיר

 החומר הימצאות על פרלמוטר, יוסף
שה לעצמם תיארו לא השניים בידיו.
כך, כל תמורה פרשה

ם ח א ו ו א •
םההמדופרז ף

 הקיבד לתנועה פנה איש־העסקים
 מושכים תנאי־תשואה לה והציע צית,

 שוק שבידה. המזומן הכסף תמורת
הישר במשק כיום מקובל כזה אפור
 וקיבל. ביטחונות דרש התק״ם אלי.

 היו לא שהביטחונות הסתבר בדיעבד
הודפסו. שעליהם הנייר את שווים

 לאיש־חעס־ להעביר התחיל התק״ס
 קצרות־מועד, כהלוואות סכומים קים
 לקחו בכך הגדולים. הבנקים אחד דרך
 של פיננסיים גופים וכמה כמה חלק

 מיפעלי־ כספי את המרכזים הקיבוצים,
הקיבוצים.

קיבוצני כמה התעוררו אחד בוקר
ש הנזיל הכסף מכמות ונבהלו קים,

 שערכו בדיקה לאיש־העסקים הועברה
 רישמית ביוגרפיה איו שלאיש העלתה
 על עליו דבר יודע אינו ואיש מוכרת,

 כל שברשותו. והנכסים ההון ועל עברו
שולי. מידע שברי היו ירוע שהיה

 את להבטיח ביקשו הקיבוצניקים
 איש׳׳העסקים בחזרה. לקבלו או כספם
 ואילו בביטחונות, להסתפק להם הציע
 לו, משועבדים שהפיקדונות טען הבנק

 פנימית, ועדה הוקמה לתק״ם. ולא
ב בעיקר שונות״ המלצות שהמליצה

 הקיבוצים השתלבות של הטכנית דרך
האפור. בשוק בהלוואות
 הוועדה עם קשר שום ללא
ה את להפסיק התק״ם החליט

 איש־עם־ אותו עם התקשרות
 מישהו, המשיך זאת בכל קים.

 סקטור של כספים בידיו שריכז
 איש־ עם פעולה לשתן! קיבוצי,

העסקים.

סלבסקי חוקר
- הקיבוצים כספי

ליבאי בודק
האפור בשוק -

 כמה אצל אדום אור נדלק כאן
 לחוקר פנו הם הגונים. קיבוצניקים

 מישרד בעל פלבסקי, מאיר הפרטי
 אותו והכניסו בתל־אביב, לחקירות

שלהם. החשדות בסוד
 ועדת תוצאות שנודעו אחרי
 פלב- הגיע הפנימית, ה״טיוח״

 לשתן! שהסכימו לאנשים סקי
 י יוצאי־ מיסמכים ולספק פעולה

באמינותם. דופן
 השתמע, הכתוב מהחומר

 שהבסיס ספק, כל ללא כמעט
 איש-העסקים עם להתקשרות

 ושאנשי־כספים כשר, היה לא
 לכיסם שילשלו התנועה של

 אחד, כל דולארים אלפי עשרות
מאיש־העסקים. שקיבלו

 לאחד נודע מסויים בשלב
חקירה מתנהלת כי החשודים

 חש שהוא טען הוא עצמאית.
 כמכונת■ להיבדק וביקש נפגע,
חפותו. את להוכיח כדי אמת,

 פגישות. שתי איתו נקבעו
 ב־ להיבדק סירב אך בא, הוא

שהס למרות—מכונת-האמת
־ מראש כים  שונות בטענות ־

ומשונות.
ש חשד התעורר זה בשלב

הארץ. את לצאת עומד האיש
 לארצות־ כרטים־טיסה שבידיו נודע
מה שנודחופש ביקש ושהוא הברית,
 הארץ. בצפון חבר, הוא שבו קיבוץ

ומכ לבת־קיבוץ נשוי המרכזי החשוד
 והופעתו מראהו לסיפור. קשר כל חיש
הקי בחברה מעולם מקובלים היו לא

בוצית.
 המידע את להעביר הוחלט עתה

 לחילופץ, או, תנועתי, לטיפול כולו
מישטרתי. לטיפול
 את זמיר קיבל התלבטויות אודי
החומר.

מהאירוע זעזוע +
 להשתיק ניסיון עשו תק״ם ך*
הפרשה. את •4

 הדרמה תמצית סירסום אך
האח בגיליון ״תשקי!!- במדור

 הוכיח הזה- .העולם של רון
 את להשתיק אפשרות שאין

חברים. בין אותו ולסגור העניין
 ונשלח שוכפל, נגזר, קטע-העיתון
בא רבים קיבוצים של לתיבות־הדואר

 למזכירים פנו רבים קיבוצניקים רץ.
פעולה. ודרשו

מהעניין. יוצא שהוא הודיע פלבסקי
 כרי ברחבי־הארץ פוזר עצמו החומר

השמדתו. את למנוע
 הוחלט התייעצויות של יומיים אחרי

חיצונית. בדיקה על
 כי נפסל, הראשון המועמד

 לשת!! סירבו מקורות-המידע
פעולה. איתו
 דויד לפרופסור לפנות הוחלט אז

 ומגא־ ממקורביו העבודה, ח״ב ליבאי,
פרס. שימעון של מניו

 איש- מיקרית. אינה הבחירה
שת כמי בעבר הוזכר העסקים

 ל• ואן! למיפלגת-העבודה, רם
 התמודד כשזה פרם, של מטהו

ראשות-המיפלגה. על
 השבוע פלט בתק״ם בכיר

גיל הממשלה ראש שלישבת
בפרשה. עניין תה

 בדיקתו את לסיים יידרש ליבאי
 תיכנס שאז להניח סביר ימים. תוך

מעצרים. וייערכו לעניין, המישטרה
מהאי מזועזעים הקיבוצית בתנועה

 יסוד שיש יתברר אכן אס לדעתם, רוע.
מוס פשיטודרגל שזוהי הרי לחשדות,

לתנועה. ביותר חמורה רית

 אטומי מיתקן ,1987 בקיץ לפוצץ,
 שהתמרמרות כדי בבריטניה, ממוזער

 שתבוא השואה־זוטא לנוכח ההמונים,
 לשילטון תעלה הפיצוץ, בעקבות

 לשירות שיעמדו קיצוניים, שמאלנים
ברית־המועצות.

 הצימוק את לספק אמור ויסר ד״ר
 למחרת יופיע הוא האטומית. בעוגה

 תיכנן כי ויודה ועדה עם קבל הפיצוץ
 את האמריקאיים, עם שנים, במשך

 במטוסים כב־כול מוצב שהיה המיתקן
 נאטו, במיסגרת החונים, האמריקאיים

הבריטיים. בשדות־התעופה
 הרע באיש מסתפק אינו פורסיית

 כמובן, אצלו, יש הישראלי. הקשר של
 אנשי הם אלה טובים. ישראלים גם

 ברו־ המספקים לביוץ), (הכללי המוסד
לשרותי־ חיונית אינפורמציה חב־לב

 6והאם־ 5האם־ הבריטיים, הביטחון
 מטושטש תצלום כולל המהוללים,

 האמור הסובייטי הסוכן של במיקצת
 של בליבה מיתקן־התופת את לפוצץ

 אנשי על־ידי צולם ואשר בריטניה,
 בשוקי־ לכן קורם שנים כמה המוסד
 שעשה סוכן, אותו התחזה עת דמשק,

 מיגבעת חבש ולא גורלית טעות אז
 הבול־ אוזניו את להסתיר כדי לראשו

תו כלי־בדולח למשווק טות־המזהות,
אירלנד. צרת

ה הסדר בשביל נוצרי. פליט
 שלו במותחן מסתפק פורסיית אין טוב

יהודי. קשר גם שם יש ישראלי. בקשר
החפר של זהותה נחשפת כיצד

 דרום־ בשגרירות המוסקבאית פרת
היא גם (הממלאת בלונדון אפריקה

ה במזימת־השטן לא־מבוטל תפקיד
 את מאתרים מאוד. פשוט סובייטית)?

 היהודית הקהילה של הקשיש הרב
 שבה נידחת, דרום־אפריקאית בעיר
 מיסמכים בהעברת חשוד אותו גדל

מה עד ומגלים למוסקבה, ביטחוניים
 העמידה שמישפחתו למרות כי רה,

 מגרמניה יהודיים פליטים הם כי פנים
וקו נוצרים היו הם (למעשה הנאצית

 לרב־ ברור ומתמיד מאז היה מוניסטים)
 לא ואופן פנים בשום שהם העיירה

יהודים. להיות יכלו
 מדי להתפלל באו לא שהם זה כי

 מילא. רב, אותו של בבית־הכנסת שבת
 בר־ את לחוג דאגו לא שהם זה אבל

 להיות עתיד שהיה מי של המיצווה
 הכל. את הסביר כבר זה סובייטי, מרגל

וכולי. וכולי וכולי יהודים, היו לא הם
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