
במרינה
)7 מעמוד (המשך
 כדי לשם נסע שהוא לספר יודעים
מת החרות בתנועת ספרדית. ללמוד
 יו״ר סגן של נפשו קצה כי לחשים
 והוא המקומית, בפוליטיקה הכנסת
יותר, ונוצץ יוקרתי במשהו עתה חושק

כהן־אבידוג; עסקן
בכוח נפרצה הדלת

 ישראל שגריר מישרת למשל, כמו,
במכסיקו.

תל־אביב
מי? על משתין מי

 העיריה מועצת חבר
העיריה: לפקיד הודיע

עליך;״ מחרגן ..אגי
הזה. העולם בגלל קרה הכל

 תחרות ערך המסויים השבועון
 .1986 לשנת המים מלכת לבחירת
באמ הארץ. במוסיאון נערך האירוע

הופי המוסיאון של הגדול פיתיאטרון
 הזדמנות ובאותה לתואר, המועמדות עו
 ידועי־ אמנים של הופעות נערכו גם

 יגיל, גדי חזה, עופרה וביניהם שם,
 כמו ושלישיית בשן יגאל צפיר, טוביה
צועני.

 כי ידעו לא והיפהפיות האמנים
 מיל־ התלקחה זה תמים אירוע בגלל

ועס אלוף־במילואים בין חמת־איתנים
בכיר. עירוני קן

 חבר זה היה מילים. שלוש
 טסה, חיים תל־אביב, עיריית מועצת
 אחר, באירוע ימים, כמה כעבור שפגש
 רחבעם (מיל.) אלוף המוסיאון, במנהל

 הארץ, יומון דיווח ולפי זאבי. (״גנרי")
 כרטיסי־הזנד לו סיפק שלא על בו נזף
מלכת־המים. לבחירת נה

 מהרה עד הדו־שיח עבר הארץ, לפי
 לבסוף, חותר, כשזאבי גבוהים, לטונים
 עליך״ משתין ״אני מילים: בשלוש

 את הוא גם סגר חייב, נשאר לא טסה
 מחרבן ״אני מילים: בשלוש העניין
עליך!״
 קרא כאשר עליי!" תצעק ״אל

 הודה בעיתון, הריווח את הנדהם זאבי
 שאמר הכחיש אך חילופי־דברים, שהיו

שיח ביטחון ליתר המילים. שלוש את
השיחה: מהלך את זאבי זר

 שולח לא אתה מדוע טסה:
למוסיאון? כרטיסי־הזמנה

לך. שולחים מקבל? לא אתה זאבי:
 חברי־ וגם מקבל לא אני טסה:

מקבלים. לא אחרים מועצה
במוסיאון, אירוע היה לא זאסי:

 תערוכה, פתיחת או ביתן פתיחת כמו
 לא זה לצערי אבל אליו. הוזמנתם שלא

 במשך אותך ראיתי ולא אתכם מעניין
 שהוא באיזה האחרונות ׳ השנים כל

 שאתם בטוח אני במוסיאון. אירוע
בזה. מטפל אני כי הזמנות, מקבלים

נכון! לא זה טסה:

 ואיו ובעולם, בישראל ■רעות־כזב מיסתווית יד שותלת איו
השקו עם נשלה החונשית הישראלית העיתוטת משתפת

 12ה־ השישי, ביום קרה מוזר דבר
ישראל. בעיתוני ,1986 בספטמבר
בל כתבות הופיעו בכולם כמעט

 לזו, זו במפתיע שדמו לגמרי, עדיות
 שנלקחו עכורים מים של טיפות כמו

הביצה. מאותה
 שאול ״מאת ידיעה הופיעה בהארץ

 לונדון בבריטניה, הארץ סופר צדקא,
להארץ).״ (מיוחד
 שהוא הצדיק, צדקא גילה מה

 ״בלונדון הכותרת: להארץ׳׳? ״מיוחד
 להתקפות קשור אבו־ג׳יהאד סבורים:

ובקראצ׳י.״ באיסטנבול
 אשר מודיעיני, ״מידע צדקא: לפי

 ישיר קשר על מצביע בלונדון. נאסף1
 באיסטנבול הרצחניות הפעולות בין

 יד־ימינו אבו־ג׳יהאד, לבין ובקראצ׳י,
 של וקצין־המיבצעים ערפאת יאסר של

הלאה. וכן אש״ף...״
 עיתונות של לכללי־היסוד בניגוד

 שאב מניין הכתב אמר לא מיקצועית,
 של סודו זהו המודיעיני. המידע את

להארץ. מיוחד צדקא,
לו גם הארץ. אחרי פיגר לא דבר

העבירה נעלמת יד
 מיוחד ביטחוני מידע לו שיש סופר, יש

 דבר סופרת שרון, דליה ״מאת לגמרי.
 לדבר).״ לונדון(מיוחד בבריטניה.

בלונ ״מקורות־מודיעין הכותרת:
ההת מאחורי עמד אבו־ג׳יהאד דון:

 ופקיסטאן.״ באיסטנבול קפות
 שרון: מישפחת של זה ענף גילה
 חטיפת מחקירת ראשונים ״דוחות
 ומחקירת בפקיסטאן פאן־אס המטוס
באיס בית־הכנסת על ההתקפה נסיבות
 שתי שמאחורי כך על רומזים טנבול

 (אבו־ אל־וזיר קהיר עומד הפעולות
 פתח של המבצעת הזרוע ראש גייהאד),
ערפאת." יאסר בראשות

 מודיעיני למידע הזאת המומחית גם
 אבו־ של ששמו אף יודעת (שאינה
 גילתה לא אל־וזיר) ח׳ליל הוא ג׳יהאד

 הבלעדי הבינלאומי הסקופ מקור מה
לדבר״. ״מיוחד שלה,

 ״ויק־ בחדשות ניבא דומה בלשון
 ידיעות", וסוכנויות (לונדון) לוי טור

 עומד ״אבו־ג׳יהאד הכותרת תחת
 וחלק. חד באיסטנבול." הטבח מאחורי
 ״סוכנויות לא כי מגלה קפדנית קריאה

 אבו־ג׳יהאד, על מדברות הידיעות״
 על המסתמך לוי, ויקטור אלא

בלונדון״. ביון ״מקורות
 הם מי התעלומה. פיתרון

 בלונדון, המיסתוריים ״מקורות־הביון"
של והזדונית הנסתרת ידו את שגילו

 לא כי אף בפרשות־הטרור, אבו־ג׳יהאד
לכך? הוכחה של שמץ אף הביאו
 במעריב, ללמוד אפשר זה את
 הכותרת: מעמיתיו. אחראי יותר שהוא

 — ובקראצ׳י באיסטנבול ״ההתקפות
 טוענים חדשה, מיתקפת־טרור תחילת

 מובאים שדבריהם ערביים, מקורות
 הלונדוני בשבועון שהופיעה בידיעה

 ותמר כלייך מאיר מאת רפורט. פורין
גולן.״

לגמרי. העניין מתברר הידיעה בגוף

 ״מקורות בשם אותו שהביא רפורט.
שמא ״המניחים אלמוניים, ערביים"

אבו־ג׳יהאד." עמד ההתקפה חורי
הער ״המקורות הס מי נאמר לא
 בידיעות. שלהם העניין ומה ביים",

 המעוניין לובי, או סורי מקור זהו אולי
 הטרוריסט אבו־נידאל, על לחפות
 ולהעליל ולוב, סוריה בחסות הפועל

וערפאת? אבו־ג׳יהאד שנואי־נפשם, על
התפרסמה עצמו הבוקר באותו

 סוכנות מטעם קטנה, ידיעה בעיתונים
 אחראי אבו־נידאל ״רבץ: עתי״ם:
 ואיסטנבול." בקראצ׳י לטבח כנראה

 על הסתמך לא הישראלי שר־הביטחון
 מיס־ ממקורות־ביון מודיעיני מידע

 גלוי: מקור על אלא בלונדון, תוריים
 בכלא היושב פלסטיני אסיר של עדות

 אבו־ של האירגון חבר הישראלי,
 אחד את תצלום על־פי שזיהה נידאל,

 כמנהיג באיסטנבול לטבח האחראים
זה. אירגון של

העו קבע אשר את מאשר זה מידע
 הטבח שמבצע שעבר: בשבוע הזה לם
 שיטת־הביצוע, לפי אבו־נידאל, הוא

והעיתוי. הפוליטית המטרה
השבו מהו דים־אינפורמציה.

בלונדון? המופיע רפורט. פורין עון
 מטעם המוצא שבועי, עלון זהו

 לאקו־ בניגוד אקונומיסט. השבועון
 מכובד שבועון שהוא עצמו, נומיסט
 הנשלח עלון מין הוא הרפורט ומוסמך,
בלתי־ מידע והמכיל בלבד, למנויים

 אינו בעולם רציני עיתון שום מוסמך.
 זה. מידע על מסתמך

רבות, במדינות
 (״דיס־אינ־ לכיזוב מחלקות קיימות

 על־ הומצאה עצמה השיטה פורמציה״).
 של שר־התעמולה גבלס, יחף ידי

 זרים לעיתונים מחדיר היה הוא היטלר.
 לאחר־ ומורה כוזבות, ידיעות שונים

 כאילו להעתיקן, גרמניה לעיתוני מכן
מוסמכים. זרים" ״ממקורות

פורין
 זה, לתרגיל מועדף מכשיר הוא רפורט
 זבל כל לפרסם מוכן שהוא מכיוון

מקור. ציון ללא בלתי־מוסמך,

שם, מתפרסם החומר
הישרא הכתבים מקבלים ואחר־כך

ליים,
את

 מ״מקורות־ביון" כידיעה משם הידיעה
מוסמכים.

 עיתונאית מבחינה נעלמת. יד
צדקה שאול של הידיעות פשוטה,

אבו־נידאל
מתבייש היה לא גבלס

 לוי וויקטור בדבר שרון דליה בהארץ,
 המציאו הם שיקריות. הן בחדשות
 שאינם בלונדון" מודיעין ״מקורות
 הקוראים מידיעת העלימו הם קיימים.

 הוא מה ועל האמיתי, המקור מה
 הופיעו הידיעות שכל מכיוון מסתמך.

 ברור אחידה, בלשון כמעט היום, באותו
 הפיר־ מאחורי עומדת נעלמת יד כי

סומים.
 רוב להפליא. יעילה השיטה
 אבו־ בין מבחינים אינם כלל הקוראים

 לומדים הם ואבו־ג׳יהאד. נידאל
 של ״יד־ימינו הוא המבצע כי מהידיעה

 בוצע הנורא הטבח וכי ערפאת", יאסר
אש״ף. בידי

בעולם, שרותי־הביון שכל העובדה
 הטבח כי משוכנעים ישראל, של וגם

 המושבע האוייב אבו־נידאל, בידי בוצע
 ובציבור מועלמת, וערפאת, אש״ף של

 גרם ערפאת כי הרושם נשתל הישראלי
 כאשר גם שיישאר, רושם זהו לטבח.

 למאות מצטרף הוא יישכחו. הפרטים
באו שנשתלו קודמות, ידיעות־כיזוב

השיטה. תה
 ונראה בכך. מתבייש היה לא גבלס

 בין גדול הבדל אין אלה בעניינים כי
 עיתוני ובין שלו ״המודרכת" העיתונות

החופשיים. ישראל
לשרת. מוכנים הם

 קשור ג׳יהאד אבו סבורים: בלונדון
ובקראצ׳י באיסטנבול להתקפות

 מאמצי ובמסגרת מתואמות היו ההתקפות - מודיעיניות הערכות לפי
תינייםפלש טרור ארגוני עם קרעים לאחות ערפאת

בטבח. סייעו או שהשתתפו אנשים 1 שימשה והיא מינכן באולימפיאדת צדקא שאול מאת
כי מסרו. לחקירה מקורבים מקורות | בתורכיה שפעלה החוליה עבור אות בבריטניה ״הארץ״ סופד

12.9.86 ״האריך,
מצביע...״ מודיעיני ״מידע

בלונדו מודיעין מקורות

 מאחורי עמד אבוג׳יהאד
ובפקיסטאן באיסטנבול ההתקפות

ה ביאת לי  שידל, -
ה ״רב*״ .—ביש טני רי ב ב

 בלהור והחזבאו מספר, שבועות לפני
די על ם י ם, תומכי אי תינ ש ער פל

12.9.86 ״דבר״,
ש כך על רומזים הראשונים ..הדוחות

פורין של מגליון לקוח הסודי דעהמ

 אירוע? ובאיזה היית מתי זאבי:
 קיבלתי לא למלכת־המים טסה:

הזמנה!
 של אירוע זה מלכת־המים זאבי:

כרטיסים. בשביל אליו תפנה אמרגן.
 זו אליך! אפנה אני לא! טסה:

 תדרוש לכרטיסים. לנו לדאוג חובתך
 אחרים, שעושים כמו מהאמרגן אתה

בשבילנו. כרטיסים מפרישים

לכרטי לך לדאוג יכול אני זאבי:
המוסיאון, של תערוכות לפתיחת סים

 מצטער אני אותך. מעניין לא זה אבל -
 בשליטה איננו אותך שמעניין שמה
אותי. מעניין ולא שלי

 לכרטיסים לי תדאג לא אם טסה:
שלך! התקציב בעד אצביע לא —

 המוסיאון של הוא התקציב זאבי:
בכרטי תלויה קבלתו ואם שלי, ולא

סים...
 האחרים חברי־המועצה גם טסה:

ם שלך. התקציב בער יצביעו לא ל ו  כ
יצביעו! לא

 בכרטיסים תלוי התקציב אם זאבי:
 שאתה מה שומע אתה עצוב. זה —

הצ בעד כרטיסים כנבחר־ציבור: מדבר
 שמתחולל מה בידור. רק אבל בעה.

לא אותר, מעניין לא בכלל במוסיאון

 דורש ואתה אחת פעם אפילו בו ביקרת
מלכת־המים. לבידור, לך לדאוג ממני

 בשבילך יצביעו לא כולם כן! טסה:
תקציב! לך יהיה ולא

 ואל כולם בשם תדבר אל זאבי:
פר לכרטיסים טוען אתה עליי. תצעק
 ועוד הציבורי תפקידך בתוקף טיים

 חצופה! לי נראית דרישתך מאיים.
עליך! מחרבן אני טסה:

25599 הזה העולם


