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 פרשת על צוות-המישפטנים של הדוח

 על גם אור מטיל )7־6 עמודים (ראה השב״כ
 בפרשה הקשורות הקטנות הפרשיות אחת

הגדולה.
 שלושת בגלל מכור. התפוצצה. כולה הפרשה

 — במיקרה לגמרי — שצילמו צלמי־העיתונות,
 מן מובלים כשם החיים, החוטפים שני את

 סרגוסטי ענת היו השלושה הצידה. האוטובוס
 ושמואל מחדשות ליבק אלכם הזה, מהעולם

ממעריב. רחמני
השי ביום ההסתערות. אחרי שעות כמה כבר

 החשד אצלנו התעורר ,1984 באפריל 13ה־ שי,
 ברדיו שמעה סרגוסטי ענת כשורה. אינו שמשהו

 ניספו החוטפים ארבעת כל כי על ההודעה את
 אגשים שני שצילמה וזכרה ההסתערות, בעת
 לבוא ממני ביקשה היא כחוטפים. שנראו חיים

 היה הסרטים. על עברנו ושם למעברה, בדחיפות
חיים. חוטפים נראים בתצלומים כי לנו ברור

לצנזורה, התצלומים את הזה העולם כשהגיש
 הזה העולם בגליון לפירסום. נפסלו הם

 השעה באותה אך ריק. עמוד הופיע )16.4.84(
 בתמונות הנראים האנשים כי לטעון צה׳׳ל המ^יך

 ברגע שנחשדו סתם, נוסעים אלא החוטפים, אינם
כחוטפים. הראשון
 רישמי, במיכתב 19.4.84ב־ לצנזורה פנינו

 הודענו ובו זיכרוני, אמנון עורך־הדץ באמצעות
 אם לבג״ץ. בעתירה לפנות עומדים שאנחנו לה

 במיב־ נאמר סתכדנוסעים, הם בתמונות האנשים
 יאופשר לא ומדוע לפסילתן? יש סיבה איזו תב,

אלה? בתמונות עצמם את לזהות לנוסעים
 את הצנזורה אישרה זו, התראה בעיקבות

 גליון שער על אותם פירסמנו התמונות. פירסום
.25.4.84 התאריך את הנושא הזה העולם

קשייס ^
סמויים *י

שיו כ א ע  מאחורי התרחש מה ומספר הדוח ב
הקלעים.

 לעיל, שתואר .כפי :31 בעמוד בו, נאמר וכך
 רדי) (פלג ר עם פגישה ראש־השב״ב תיאם

 המחבלים תמונת פירסום את למנוע בנסיון
 פורסמו, והתמונות נכשל, הנסיון בעיתונות.
 וחלק צלמי־עיתונות מיספר בידי היו התמונות

 התעוררה הפירסומים בעיקבות לחדל. נשלח
המחב של למותם גרם מה לחקור בציבור דרישה

 למנוע שביכולתו כל עשה ראש־השב׳׳כ לים•
חקירה״.־

 הש־ על־ידי שניתנה הבלתי־חוקית ההוראה
 התצלומים של הפירסום למניעת לצנזורה ב״כ
 שננקטה. היחידה הפעולה כנראה, היתה, לא

 הוראת־ את ביטלה שהצנזורה אחרי גם ולראיה:
 לבג׳׳ץ, הפניה על התראתנו בעיקבות הפסילה,

 על שלנו התמונה את' פירסמנו שכבר ואחרי
 ורחמני. ליבק של התצלומים פורסמו לא השער,

 שישה רק התמונות את פירסמו ומעריב חדשות
 — 29.5.84ב־ — ליל־הרצח אחרי שבועות וחצי
 העולם של התצלום פירסום אחרי מחודש יותר
הזה.

מדוע?
קשרים הפעיל השב׳׳כ לנחש: רק אפשר

 שכבר אחרי גס הפירסום את מנע וכך סמויים,
הצנזורה. על־ידי הותר

 שמח אני ארוכה. זרוע לשב׳׳כ יש כי נראה
 שלא אותנו לשכנע נסיון שום נעשה שלא

 בכך רואה אני שלנו. התצלומים את לפרסם
 ניענה לא כי לשב״כ ברור היה גדולה. מחמאה

 לשב׳׳ב היה זה בעניין לפחות כזאת. לדרישה
מהימן. מידע

 לחו״ל, אכן הגיעו התצלומים מן כמה כי נראה
 פירסם לא זר עיתון שש אך בדוח. שצויין כפי

 את פירסם הזה שהעולם אחרי רק אותם.
 והיא — זו תמונה פורסמה סרגוסטי, של התמונה

העולם. ברחבי — בלבד
 לעובדה חשיבות היתד. כי ספק אין אולם

 החוטפים של תצלומים היו זרים עורבים שבידי
 השאלות את להציג אותם שיכנע זה החיים.

הפרשה. את לגלגל עזרו וכך — הנכונות

 עיתוגות ^
ומישפט ^

 בכיר קצין עם ויכוח לי היה מכבר לא
 היה זו בפרשה העיתונות תפקיד כי שטען בצה״ל,
 מפני ממילא, מתגלה הפרשה היתה לדבריו שולי.

שות היו לא בהסתערות, שהשתתפו שהחיילש,
וחקירה. בירור תובעים והיו קים

 להיפך, זו. לדיעה תימוכין אין שלפנינו בדוח
 של המכריע החלק על הדגש את שם הדוח

הפרשה. בגילוי העיתונות
 כי לספק מקום משאיר אינו שציטטתי הקטע
 הציבורית. להתעוררות שגרמה היא העיתונות

 והמיש־ הציבוריות .התגובות נאמר: בהמשך
 ביסוסו על מעידות השב״כ לפרשת פטיות
ביש שילמון־החוק עיקרון של וחוסנו העמוק

 מפני ולהרתיע להתריע בדי בהן ויש ראל,
בעתיד.״ דומות תופעות
 הגורמים לדירוג וגם זו, להערכה מסכים אני

הפרשה. לגילוי שהביאו
שמיל העיתונות זאת היתה החריקות, כל עם

 של פריצת־הדרר אחרי המכריע. התפקיד את אה
 של קיומה דבר את חדשות פירסם הזה, העולם

 פירסם לאחר־מכן כך. על ונענש ועדת־זורע,
 נגד ההאשמות את ראשית כותרת השבועות

 מסע־הלינץ׳ החל וכר מרדכי, יצחק האלוף
 שעיר- נגד השב׳׳ס מן השראתו את (שקיבל
זה. לעזאזל

 לולא מערכת־המישפט. היה השני הגורם
 התצלומים. את לפרסם יכולנו לא בבג״ץ האיום
 זמיר יצחק המישפטי היועץ של פעולתם ולולא

נעצר. הבירור היה ועוזרותיו
 שלושת את נס על להעלות יש השלישי כגורם

לצל״ש. הראויש מורדי-השב׳׳כ,
 מופיעה — בכלל אם — הרביעי במקום רק

 התפקיד את למלא צריכה שהיתה זו הכנסת,
 ועדת־החוץ־ כי שוב הוכח זו. במערכה הראשון

 כולה ושהכנסת עגומה, בדיחה היא והביטחון
 הדמוקרטיה כשומרת לתפקד מכבר זה חדלה

הישראלית

)3 מעמוד (המשך
 אליי התקדם שלוי הן הנכונות העובדות

 שק־ עם כשהמיכתב בית־המעצר, קצין במעמד
 את גם לקח המישטרה קצין וכי בידו, כביסה

 לפני לוי מידי המיכתב את וגם שק־הכביסה
 לציין היה הראוי מן ולפיכך כלל, לידיי שהגיעו

 לידי למסור לוי של לנסיון התייחסה החקירה כי
מיכתב. העברת על ולא — בנו עבור מיכתב

ירושלים תוסידדכהן, שלמה
• • •

נבזיות הזיות
ריקודי־בטן. על האמת

 העויינת ההתייחסות נגד וקובלת מוחה אני
 לדיעותיהם פומבי הנותנים כלי־התיקשורת, מצד

 לריקורי־הבטן. אנשים מיספר של השליליות
 אמנות על מושג של שמץ ולוא אין זה לקומץ

שההיס עתיקת־יומין, אמנות שהיא ריקוד־הבטן,
הקדמו הפרעונים לתקופת חוזרת שלה טוריה
 את ולהבין בריקוד״הבטן להתרכז ובמקום ניים,

בנענועי־הגוף, האצורה והעשירה היפה האמנות

בפעולה סימון קוראת
עתיקת־יומין אמנות

 ומתחיל הרקדנית בגוף החשופים בחלקים מתרכז
נבזיות. אירוטיות הזיות להזות
 היה וזנותי, זול מיקצוע היה ריקוד־הבטן אם

לחתו רקדניות־בטן מלהזמין נמנע הציבור רוב
 לבת־מיצ־ מישפחתיות, לחאפלות מפוארות, נות
מפוק במועדוני״לילה רק מופיעות היו והן וות,

 רשות שהיא רשות־השידור, שגם וכמובן פקים
 רי־ של קטעים מלהקרין נמנעת היתה חינוכית,
הממלכתית. בטלוויזיה קודי־בטן

תל־אביב סימון, ברי

בהשכלה חור סתימת
(״מיכתבים", גתנ״ד התפוח על עוד

ואילך). 24.12.86 הזה העולם
 מצא בגן־העדן,,אבל התפוח את מצא שלא מי
 ביואל גם במישלי, גם השירים, בשיר גם אותו

 חברון), בן טובה(תפוח תנ״כית במישפחה ואפילו
בכתובים. מספיק התעמק לא

 כל של בהשכלה החור את לסתום מבקשת אני
 מופיע, שהתפוח רק לא זאת: יודעים שאינם אלה

 כשם וגם כפרי גם בתנ״ך פעמים מספר כאמור,
 שני של כשמם גם שם מופיע הוא אלא פרטי,

 יהודה בחבל תפוח העיר קדומים: יישובים
 בחבל תפוח והעיר היום) של לחברון (מערבה

רמת־השרון הבט, ורה •מנשה

הנזחת ח1תפ
(״מיג־ והתפוח חווה ציירי על עוד

ואילך). 24.12.86 הזה העולם תבים",
 סיפורי עם שמשחק למי כנראה, קורה, זה

 שנתן ההולנדי, ואן־דר־גוס שהוגו נכון התנ׳׳ך.
מטורף 41 בגיל מת ליד, התפוח את לחווה

 הגרמני^ דירר אלברכט של חלקו גם אבל במינזר,
 בהרבה.^ שפר לא לחווה, תפוחים נתן הוא שגם

 הביניים בימי שנחשב במה דירר נפטר אומנם
האחרו חייו שנות 20ב־ אבל ),57(טובה בשיבה

 אותו ופקדה ששבה הקדחת ממחלת סבל הוא נות
 הקד מחום הרועדות ידיו ואת תכופות, לעיתים

 האוטו־פורטרטים באחד לראות גם אפשר חת
רמת־גן שיין, יורם שלו.

והלב הנכד הצגחר,
תש את להגיש הצנזורה הוראת על

 (״איגרת לביקורת הזה העולם בצי
).31.12.86 הזה העולם העורך",

 מאוד, מחודד מוח צריכים שלפעמים באמת
 את^ לפתור כדי לצנזור, יש מקווה שאני כפי

̂| למשל, האחרון, בגליון הזה. העולם תשבצי  ל>
 י1נ בן־מאיר, יעקב של הכינוי לנחש הצלחתי

 . קובץ את לא וגם אותיות) שתי מאוזן, 10(רש״י
 שלוש מאוזן, 57( דאמיציס של הסיפורים
ירושלים נוימן, יאיר אותיות).

 הידוע תם רבנו הוא רש״י של הנכד •
 דיאמי־ אדמונדו של המפורסמים וסיפוריו

הלב. בספר כונסו האיטלקי ציס

מיותרות שנים ש1של
 השחקנית של האמיתי גילה על

אש רגשי עם שנה 16(. פז אביבה
).24.12.86 הזה העולם מה",

 אחד דבר אבל גמור. בסדר היתה עליי הכתבה
 שנים? שלוש לגילי הוספתם למה לי. ברור לא

 .45 לא ,42 בת אני
המון. זה שנים ושלוש

תל־אביצ. סז, אביבה

הראשונית הזכות
בגליל. הבתים הריסת על
אל־ הבדווי בשבט הבתים שמונה הריסת
ביניהם אנשים, הרבה וזריקת בגליל ח׳וואליד ..... .

 סביר, בזמן רשיון־בניה ניתן לא ואם ראשונית,
 רשיון, בלי בונים הערבים היהודי, במיגזר כנהוג

 הבלתי- בבניה והאשמים אחרת, ברירה מחוסר
המימשל. אנשי הם חוקית

 הערבי, הכפר מראה להם איכפת מה ובכלל,
 ן ביוב, — לתשתית דואגים הם שאין בזמן

טלפון. שרותי מידרכות,
 במיגזר הרישוי את למסור הוא המוצא ואולי

 המין^ למועצות בכך הכרוכים והסידורים הערבי
~ הבעיה. את שתפתורנה כדי מיות,

עמיר קיבוץ תל, רבקה

אחד כל
1של והבית

 האסכולה כידוע, היד״ הילל בית
 — שמאי ובית בדין להקל הנוטה

בדין. להחמיר המבקשת האסכולה
להש ביקש ירושלמי שופט כאשר
 דרישתו״ נוכח אלה בדימויים תמש

להח מישטרתי תובע של הנחרצת
 לפני שהובא עבריין של בעונשו מיר

ל השופט בץ התפתח שופט. אותו
 בגליון במלואו שצוטט רו־שיח תובע

 לפני השבוע שהופיע הזה העולם
שנה: 25
 א־ זה ״במיקרה המישטרתי: התובע

קשה!" עונש דורשים גחנו
שמאי!" מבית ״אתה השופט:
 מבית אני ..לא, המישטרתי: התובע
מזמיל!*"

ם, במערב נטוש ערבי כפר *  ירושלי
חד עולים על־ידי 50ה־ בשנות שיושב

 החדש: לשמו במהרה התרגלו שלא שים,
יובל. קריית

,
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