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ע בו ש  של בישיבת־המערכת השתת!? ה

ביותר. הצעיר חבר־המערכת הזה העולם
 של בנם והוא שבועות שלושה גילו שם, שמו

 הירד ועורך־הדין סרגוסטי, ענת רכזת־המערכת,
ברדוגו. אברהם שלמי

 שבה תקופה — לידתו מאז השבועות שלושה
 שוב ושוחררה טופלה לבית־החולים, ענת חזרה

 פרשת סערה שבהם השבועות שלושת גם היו —
ראש״השב״ב.

 אחרי עקבה סרגוסטי שענת לשער קל
 אחת היתה היא כי רב. בתיסכול מרחוק הדברים

 היא היתה הלידה ואלמלא הפרשה. מגיבורות
בה. הטיפול המשך על במערכת ממונה

 צלמת ^
בלילה

 שמעה ■כאשר מכוניתה אל מיהרה ענת
 שעות ,300 בקו האוטובוס חטיפת על לראשונה

 מיהרה היא לציבור. נודע שהדבר לפני רבות
 הדראמה את וליוותה החטוף, האוטובוס בעיקבות

היא ההסתערות, אחרי בבוקר, הלילה. שעות בכל

ושם סרגוסטי ענת
שנים כמה בעוד

 את לצלם שהצליחו הצלמים משלושת אחד ודתה
 שבהם בתצלומים לוכדיהם, בירי החיים החוטפים

לזיהוי. ניתנים הם
 שפורסם סרגוסטי ענת של התצלום זה היה

 אחרי הזוז, העולם שער (על בארץ לראשונה
 העולם. ובעיתוני לבג״ץ) בעתירה שאיימנו
במשימה דבקה ענת נשארה הדברים מטבע

 מעמד, באותו שהתרחש מה על האמת את לגלות
 ועד מאז החקירה את מידיה הניחה לא היא

 הורי את ריאיינה היא לחופשת״לידה. לפרישתה
 אנשי־הביטחון את במחנה־הפליטים, החוטפים

ואנשי־צה״ל.

 האחרות, לתמונות בניגוד ענת. של בתמונתה
 כשהוא מרדכי, יצחק תת־אלוף(דאז) בבירור ניכר

 בגוף אוחזת (היד להכאה כבנשק באקדח מחזיק
 היא החוטפים. משני אחד ליד בקת), ולא האקדח,

 לא היא אך עדות, ממנה שתיגבה כך על עמדה
 מעיד אי־ההזמנה ועצם לוועדת־זורע. הוזמנה
 שאותה ־חקירה״, אותה של טיבה על עדים כאלף

 ברגע כ״בדיחה״ הזה העולם שער על הגדרנו
 אחרים ויאשים עכשיו זורע יבוא (אל שקמה
 ירמו כי רצה כאילו התנהג עצמו הוא אותו. שרימו
• אותו).

 מנעה לא בתצלומים מופיע שמרדכי העובדה
 אליו להתייחס כדי הכל את לעשות מענת

 בלי האמת את לברר ולנסות מירבית, בהגינות
 באוגוסט 14ב־ ואכן, משוא־פנים. ובלי מורא
 חומר- את מסרה שוועדת־בלטמן אחרי ,1985

 עמורי מעל ענת פירסמה זמיר, ליצחק החקירה
 כל בה שהיתה שלה, נוספת חקירה הזה העולם
כיום. ידועה שהיא כפי האמת

 ״לידי ,
^ " כ " ב ש ז \

שנה: מלפני בכתבה נאמר וכך
 סופה נראה כשלא החקירה, של מסויים בשלב

 המשפטי ליועץ ארוך מיכתב מרדכי כתב באופק,
 מהלו־האי־ כל את פירט במיכתבו לממשלה.

 את חילץ שבו הבוקר, עד לילה, אותו של רועים
החוטפים. מידי והמבוהלים הפצועים הנוסעים

 שהיכה העמודים, 10 בן במיכתבו, הודה הוא
 אינפורמציה מפיהם להוציא כדי החוטפים את

 להצלת רבת־חשינות רגע באותו בעיניו שנראתה
 אם לברר תפקידו היה שזה הסביר הוא חיי־אדם,

 הדרך לדבריו, היתה, וזו באוטובוס. מיטען יש
 התשובות את שקיבל אחרי רגע. באותו היחידה

השב״ב. אנשי לידי השניים את מסר שביקש,
 בחקירת לסחבת שגרמה נוספת, ...נקודה

 שב״כ אנשי של מעורבותם היתה הפרשה,
 השב״ב אנשי בכלל. ובאירוע בפרט בחקירה

 ושמות ומעשיהם חוקית. כמעט מחסינות נהנים
 אנשים ברבים. מתפרסמים אינם אנשיהם
 מאוד קשה היה כי טענו, לחקירה הקרובים

 חיפו שאלה מכיוון בדבר, הנוגעים את לחקור
 היו בדיוק מי לברר היה וקשה השני, על האחד

 היו ומי בחיים, החוטפים שני את שראו האחרונים
 — החקירה בזמן אותם להכות עזרו שאולי אותם
למותם. שגרמו מכות

 הוד בתחילת שהתעורר הרושם, תוקן ...לא
 העובדות, את לטשטש מישהו מנסה כאילו קירר־

 החקירה את' ולהשהות העובדות את למרוח
אותה. ולקבור
 לפני סרגוסטי ענת של חקירתה כאן עד

 צריכים וכך — היטב לקרוא שיודע מי שנה.
 — צנזורה שעבר כזה. נושא על חומר לקרוא

הכל. את להבין היה יכול
 כלי־תיקשורת כמה עשו האחרונים בשבועות

 ענת של תפקידה את להעלים כדי אחת יד
 בכלל) הזה העולם (ושל בפרט סרגוסטי
 על שחור רשומים הדברים אך זו. פרשה בחשיפת

ובכתובים. בתצלומים לבן, גבי
למע שיצטרף מקווה אני הנולד, לרך ואשר

שנים. כמה בעוד רכת
 במערכת בעיצומה עדיין היא עונת־הלידות

 שרה ילדה סרגוסטי ענת לפני חודש שלנו.
 עורכת־האופנה ואילו הראשון, בנה את ליבוביץ

 ללידתה היא גם ממתינה גלזן, אורנה שלנו,
הראשונה.

אמ אם בשימך, גם לדבר שאוכל מקווה אני
לבביים. איחולים לכולם סור

)3 מעמוד (המשך
 והם עצמה בפני מוכרת סיעה המהווים במיפלגה,

 את ולא בלבד עצמם את רואים וחבריו) שריר (מר
הכלל.

 ציבור בראש לעמוד הכבוד בחלקי ונפל היות
 את הלוחם הוא אני ספק של צל ללא זה,

 ובראשם במיפלגה אישים מיספר כנגד מילחמתנו
שריר. מר

 שאני בכך הוא שריר מר לבין ביני ההבדל
עצמו. למען נלחם והוא הציבור למען לוחם

 העובדים איגוד יו״ר רנד, צבי
תל־אביב הליברלים,

מירקע 1א מיטה אן
 הטלוויזיה של השידור שעות על עוד

).28.5.86 הזה (העולם הישראלית
 אם צוויבל. הקורא של פנייתו עם מזדהה אני

 לצפות לי מאפשר דווקא שלי אורח־החיים כי
 זהה בעיה לי יש לחדשות, מבט אחרי בטלוויזיה

צוויבל. של בעייתו עם
 רבה בשרירות נוהגת שהטלוויזיה היא והבעיה

 שמטבע רבות, תוכניות השידור. זמני בהקצאת
 (כגון צופים של קטן ־ למיגזר פונות תוכנן

 בהן בשעות משודרות תצפית), המדעית התוכנית
קלה בתוכנית לצפות רוצה היה השורה מן צופה

 במקום זמנית ששהה אדם של הלשנה סמך
חדש). לעולה והתחזה

חוזרת לשלם טעות
נכון הלא לאדם שיוחס תצלום על

).13.5.86 הזה (העולם
 צעירה של תצלום פירסמתם אנשים במדור

 בתו מודעי, גליה היא זאת כי הסבר בליווי חביבה,
 חדש, במועדון־לילה המבלה שר־המישפטים, של

חתונתה. לפני ערב
 שלא וכדי מודעי גליה היתה לא זאת אבל

 מודעי גליה של תצלום מצרפת אני שנית, תטעו
 גלופה). (ראה האמיתית

 גליה אכן הפעם זאת כי יודעת אני ומניין ■
 בני עם למדה היא מאוד. פשוט האמיתית? מודעי
 תצלום וזה חדש תיכון בבית־הספר אחת בכיתה
מחזור. פגישת בעת שצולם

תל־אביב שאער, רות
• • •

המכבי□ מן מידה
הזה (העולםעזה דייגי של הציוד על

28.5.86.(
מילון זה, מיכתב כתיבת בעת ידי, תחת אין

מיכל) אמה, מודעי(בחברת גליה
הבת עם למד הבן

 לישון ללכת ואחר־כן־ למשל) מערבון, או (בידור,
מבסוט.

 תצפית היוצרות. את הופכים זה במקום
 הקל והבידור לתשע שמונה השעות בין משודרת
 בכל אני ואז ,11 בשעה דווקא לעיתים, משודר,

המיטה. את מעדיף זאת
תל-אביב ברודי, דניאל

שגה 40 לפגי החודש
 הישוב בתולדות השחורה השבת על

הזה (העולם בארץ״ישראל היהודי
28.5.86.(

 רק לי. הזר במונח הזה בהעולם נתקלתי שוב
 התיכון, בבית־הספר לימודי את סיימתי שנח לפני

 של ההיסטוריה בלימוד שם מרחיבים אין וכידוע
המקומית. ולא העולמית לא ,20ה־ המאה

 השחורה, השבת היא מה לדעת אבקש לכן
 לאחריה פעיל, מאיר שעבר בשבוע דיבר עליה

 הוראה בפלמ״ח, מחלקה מפקד בהיותו קיבל, הוא
תל־אביב ברדה, ענת בירושלים. להסתתר

,1946 ביוני 29ב־ חלה השחורה השבת •
 בארץ־ישראל הבריטי השילטון פתח עת

 וכוחותיו הישוב מנהיגות נגד ארצי במיבצע
 משה (כמו בכירים אישים נעצרו המזויינים.

 שרת); משה ראש־הממשלה לעתיד שרתוק,
 עיריית ראש רוקח, ישראל עיריות(כמו ראשי

 ארגון של וחיילים מפקדים ואלפי תל־אביב)
 גדוד מפקד סגן אז רבין, יצחק (כמו ההגנה

 בלטרון ריכוז במחנות ונכלאו בפלמ״ח)
וברפיח.
 אחרי נרחבים חיפושים נערכו כן כמו

 כמויות נתגלו וגם (סליקים) נשק מחבואי
ילל כנראה יגור, בקיבוץ גדולות(במיוחד נשק

 לכתוב, יש כי להיות מאוד יכול ולכן גדול, עברי
 הימי מכשיר־האיתור של שמו את בעברית,

 בימי- הערביים יורדי־הים השתמשו (בו הקדום
אצטרולב. הביניים)
 זה קדום מכשיר של המקובל שמו אבל

 ומתמיד מאז היה הכוכבים גובה למדידת
 יווניות, מילים שתי של שילוב שהוא אסטרולב,
כוכבים. (גובה) לקחת שפירושן

חיפה רבדחובל,

שור במזל חברה
המס הצרפתי איש־המינהל על עוד

הזה (העולםלעבודתו בכוכבים תייע
28.5.86.(

 שהוא מה הררי. הקורא את לעדכן חייב אני
 איש־המינהל בליון(על עסקים סעודת בעת שמע

 וההורוס־ המזלות על המסתמך ארביי, ברנאר
קצהו. אפס רק זה כוח־אדם) להשמת קופים

 חברת על ארביי אותו התלבש מה זמן לפני
 (חברת־החשמל פראנס דה אלקטריסיטה

 שיווק, תוכנית לה ובנה הלאומית) הצרפתית
 שור מזל בני לקוחות אחר לחפש היו שעיקריה

 בחשמל השימוש ריבוי רעיון את להם ולשווק
עקרב. מזל בני אנשי־שיווק בעזרת

מזלהרטמן צבי תל־אביב תאומים), (

למערכת מיכתבים
 הזכות את לעצמו שומר הזה העולם
 מסיבות קוראים מיכתבי לערוך

טכניות. או מישפטיות לשוניות,

2545 הזה העולם4


