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 של תגובתו את לפרסם נוהג הזדד ״העולם
 מפירסום נפגע כי הסבור מוסד. או אדם כל

 מקצרים אנו אין היכולת. במידת שלנו. כלשהו
אותן. מצנזרים שאיננו ומובן התגובות, את

 בעלי־ עם מתווכחים אנחנו אין כלל בדרן־
 שיסיקו הקוראים על סומכים אנחנו התגובות.

הפירסום קריאת אחדי המסקנות. את בעצמם

בר־לב שו״מישטרה
זה!־ את זה משלימים ..המיכתבים

 אנחנו רחוקות לעיתים רק והתגובה. המקורי
 להבנת דרוש הדבר כאשר התגובה, על מגיבים
התמונה. להשלמת או הדברים

״פרשנות
מוטעית"

 כאן מביאים אנחנו זה, לעיקרון בהתאם
 -פרשת הפרק על שר־המישטרה של תגובתו את

 פרשת־בלס על הגדול בדוח כלול שהיה בר־לב',
).11.2.87 הזה שבועיים(העולם לפני

 של מיכתביו שני את שם פירסמנו בזכור.
 לדויד שלו פרמי מיכתב האחד — בר־לב חיים
 שנכתב הכנסת, של נייר־המיכתבים על כלס,

 מיפלגת־העבודה, מזכ׳׳ל עדיץ היה בר־לב כאשר
 אחרי בלס, במישפט לתובעת שנכתב ואחד

 כיהן כבר שבר־לב בשעה שמו, את שהזכירה
כשר־המישטרה.

 נחום מטעם מיכתב בצורת באה התגובה
 נייו״המינד על מישרד״המישטרה, דובר מנדל,
 16ב״ נכתב והוא מ־שרד־המישטרה, של תביס

.1987 בפברואר
לשונו: וזו

 העולם בשבועון פורסם 11.2.87 בתאריך
 ובה אבנרי, אורי מר של פרי־עטו מאמר, הזה

בר־לב״. -פרשת על־ידו שמכונה למה התייחסות

 בר־ השר על־ידי לא־פעם הובהר שכבר כפי
 ,16.9.84 מיום בלס לדויד מיכתבו מהווה לב.

 בלם דויד ששלח זר־פרחים על מיכתב־תודה
כשר־המישטרה. מינויו עם לבר־לב,
 דויד עם אישית היכרות כל היתה לא לשר

 כל ביחידות. עימו נפגש לא ומעולם בלס,
 נמלו שבה שתיים, או בפגישה היתה -היכרותם״

 המשא״ומתן בעת משתתפים, מיספר חלק
ממשלת־האחדות־הלאומית. כינון לקראת

 מיכתב באותו השר שכתב ההערכה דיברי
 מר ניסה שאותם מהנימוקים נבעו לא לבלס
 רקע על נכתבו הם לשו״המישטרה. לייחס אבנרי

 על שהוזכרו) (בפגישות בלס של הערכתו
 כדי -יחד״ לתנועת להציע שיש התפקידים
 אפילו עלה לא אלה בפגישות למערך. שיצטרפו

כלשהו. כספי נושא אחת במילה
 בר־לב לשר בלס בין כביכול, הקשרים, נושא
 הגב׳ לפרקליטד״ השר של במיכתבו גם מפורט
 לנכון השר מצא שבו ,22.7.86 מיום דבורין,
 כל היו לא כי ולשופט, לפרקליטה להבהיר

 היה שניתן כפי בלס, דויד לבין בינו -קשרים״
בביתיהמישפט. התובעת של מטיעוניה להבין
 משלימים שהמיכתבים מבץ בר־דעת כל
 סתירת בהם איין ובוודאי השני,־ את האחד

 כותב־המאמר על־ירי להם שניתנה והפרשנות
 מילה בץ סתירה למצוא נסיונו גם כמו מוטעית,

מהקשרה. שהוצאה אחרת או זו
 כותב־המאמר מייחם אותה המוזרות גם תמוהה
 בגלאי־ הבדיקה בפרשת שר־המישטרה לפעולות

 נתן השר הרי כי למישטרה, והתלונות השקר
 מיכאל חבר־הכנסת לפניית הסכמתו את בתחילה

 טענות באמיתות להיווכח ברצונו שנומקה איתן,
 כאשר תלונה. להגיש אם שיחליט לפני בלס,

הת עם יצא איתן חבר־הכנסת כי לשר התברר
 ושצ־ ,בכנסת בהצעה־לסדר פומבית לונות

 חזר למישטרה, התלונות את הגישו עירי־חרות
 חבר־הכנסת של שפנייתו משום מהסכמתו, השר
כנה. היתה לא איתן

 בכתבה, כנטען נדחו, לא למישטרה התלונות
 הגוף שהוא למבקר־המדינה, הועברו אלא

למיפלגות. תרומות בנושא לטפל המוסמך
הדובר. של מיכתבו באן עד

הקרדיט"
 כדאי אולי השר, עם להתווכח מבלי

 בו״לב שכתב המדובר, המיכתב נוסח את להזכיר
 בממשלה כשר־המישטרה היבחח ערב לבלס,

החדשה.
כלשונו: והריהו
.16.9.84 הכנסת,

היקר. דויד
 מילותין־ ועל הפרחים על מאוד לך מודה אני

החמות.
 לבינת אחר דבר מכל יותר שקבע המהלך
.יחד״. עם ההסכם היה הממשלה
 — לך הורות מכרעת, במידה הושג, זה הסכם

הקרדיט. כל לך מגיע כך ועל
 כמוך. אדם להכיר מאוד שמחתי אישית, אני
לעניין. וישר העניין למען הפועל

ובידידות, בתודה
בר־לב. חיים

!

מיכתבים
)3 מעמוד (המשך

 הגדולים, הימיים הקרבות של טיבם את רבין
ימית״. -השכלה ההסבר את והכתיר
 של הגיאוגרפית ההשכלה על יהיה מה אבל
רבין? הקורא
החסר: את למלא מוכן אני
 היוונים, על״ידי הפרסים הובסו בו המקום •

לאתונה. דרום־מערבית קטן, אי הוא סאלאמיס,
 הצרפתים על נלסון גבר שבו המקום •

 הוא טראפאלגאר, בקרב), נפל גם והספרדים(ובו
לגיברלטר. מערבה קילומטר 60כ־

 בגין בשמו זכה )1916( יוטלנד קרב •
 צפון של וחלק יוטלנד(דנמרק האי לחצי קירבתו

'גרמניה).
 איי ליד היפאנים את בלמו והאמריקאים •

כאל השקט, האוקיינוס מרכז שבצפון מידוויי,
מהוואי. מערבה קילומטר פיים

הרצליה דויטש, דויד

החסרה הגימל
תאילנד בירת של הנכון שמה על

).18.2.87 הזה העולם (״תשקיף",
 ישראל של הדונם חצי לחלקת בהקשר

 העט התחלק תאילנד, בבירת בתערוכת״הנשק
 העולם לכתב מכונת־הכתיבה) של הקליד (או

 הזאת לבירה קרא הוא ורבים, טובים וכמו הזה,
בנקוק.

 היכלות־התפילה גדושה תאילנד של בירתה
 משני (יותר האוכלוסין ומרובת הבודהיסטיים

חדרה צימרמן, אלכם בנגקוק• היא מיליון)

 בנגקוק בנקוק(במקום תאילנד לבירת לקרוא
 לקרוא כמו זה המקורי), שמה שהוא תפ, קרונג או

הונג־ במקום הונקונג הבריטית למושבת־הכתר
תל-אביב מיזרחי, דויד •נגקי

טובה בחברה
 יכולים שאינם המפד״ל בכירי על

 העולם (״אנשים', מלעשן להתאפק
).18.2.87 הזה

שלושת שאשתי, לתומי סברתי עכשיו עד

בפעולה* מפד״לי מעשן
ממול היפה השכנה וגם

 היחידים הם ואני, ממול היפה השכנה בניי,
המעשנים.

 שבו האחרון, אנשים במדור הקטע למיקרא
 לישכת לחברי שנקבעה פינת־העישון על סופר

 לא שאנחנו מתברר הלאומית, הדתית המיפלגה
 טובה בחברה אפילו ואנחנו המעשנים, היחידים

 לשעבר, ממשלתי מישרד מנכ״ל של זאת מאוד:
 ראש־ ואפילו כנסת חבר הסוכנות, הנהלת חבר

עיריה...
 שאנחנו כמובן, הוא, בינינו היחיד ההבדל

תל־אביב שורק, פיני בשבת. גם מעשנים

ראש אץ1 ועדה אין
 קיסר ישראל של פעילות־כביכול על

 הזה העולם (״תשקיף", שגיא וגדעון
11.2.87.(

 שמץ העובדים" נגד ושגיא -קיסר בידיעה אין
אמת של

 וכח־אדם למינהל האגף כיו״ר משמש אני •
אגף־האירגון. ראש ואינני בהסתדרות,

 בראש אותי העמיד לא ההסתדרות מזכ״ל •
 של הקידום סולם את לקבוע שנועדה ועדה

 הוקמה לא כלל כזו ועדה הפועל. הוועד עובדי
קיימת. ואינה
 לא קיסר שלישראל הקביעה, גם ולכן •

העובדים, ועד עם מסוכסך שאני העובדה הפריעה
האצבע. מן מצוצה •

 עורר זה מינוי כאילו הקביעה גם וכמובן, •
 חסרת־שחר. נקמה, למעשי חשש העובדים בקרב

רעון א, גי אדם, וכוח למינהל האגף יוייר שגי
תל־אביב העובדים, הסתדרות

מאיר יצחק הנהלת־הסזכנזת חבר *

בן־יהודה פינת
 העולם (-תשקיף", ונסניד סומך על

).18.2.87 הזה
 זקוקים היורדים כי בעברית לכתוב אי־אפשר

 יש אישית. חוסר־יציבות בגלל לפסיכותראפיה
 לא! זה שאישי מה כי אישי, חוסר־יציבות לכתוב:

חוסר״היציבות. אלא היציבות
 תואר־השם את לייחס נפוצה שגיאה זאת
 איפה לשמוע אפשר וכך לנסמך. במקום לסומך,

 הבר־מיצווה תהיה מתי הקרובה? בית־המירקחת
שלך?

 זאת מעין שגיאה על למישהו מעיר כשאני
 טענותיו את סותם אני איתי, להתווכח מנסה והוא

 מאזן־ על אי־פעם שמעת ״האם פשוטה: בהצעה
תל־אביב סופר, יוסח אטומיים?״ אימים

הרמון חשבו! על
מט דמון, לח'כ החזר״ההוצאות על
 ביקורו בעת היהודית, הסוכנות עם

אמריקה", לדרום בארגנטינה(״סיול
).4.2.87 הזה העולם

 ביותר. הטובה ההגנה כידוע, היא, ההתקפה
 רמון ח״כ של מהערתו מתפעלת אינני ולכן

 בבוא* יהודיים בני־נוער בפני להופעתו בקשר
 בסדר־גודל דמי־אש״ל החזר קיבל שבגינה איירס

 של הסוויטה מחיר מחצית -זה דולר: 400כ־ של
אחד!" ללילה במלון־פאר דולצין אריה מר

 חייב כאלה, הוצאות עושה שדולצ׳ין זה בגלל
בעיקבותיו? ללכת רמון

 ואיזו בארגנטינה פרטי בטיול היה רמון הלא
 אח מכיסו משלם היה אם לו, נגרם היה גדול נזק

 הופעותיו עקב לו שנגרמו הנוספות ההוצאות
וכה. כה בין בוודאי שהה שבה בבואנוס־איירס,

 שליו# לעשות יכול אינו חבר־כנסת האם
 והי> — יהודי נוער בפני הופעה של — זאת

הוא? חשבונו על וחשובה, חיובית שליחות
תל־אביב ישורון, חיה

 רבותיי
 ההיסטוריה

חוזרת
רואי־השחורות, של נבואותיהם אם

 ייתכן יתממשו, ינואר, פיחות לאחר
 למחזור יוכנס שוב שנה שתוך מאוד
(ש־ חדש״חדש שקל חדש, מטבע
בחבר־ המעשה את שמזכיר מה ח״ח>.

 של פיחות״הענק למחרת הכנסת
 היא (עת 1962 בפברואר הלירה
 עליו שדווח כפי ).66ב־*׳ פוחתה
 השבוע שהופיע הזה העולם בגליון

שנה: 25 לפגי
חה •  מחב־ לאחד חיכתה קטנה מתי

 שאחד שעה הירושלמיים. רי־הכגסת
 אותו: ושאל לביתו נכנס השכנים מילדי
החדשה!" לירה החצי את -ראית

 שום על ידע שלא חבר-הכנסת,
 ושאל התפלא הכסף, שטרות של החלפה

חדשה!" לירה חצי ״איזה הילד: את
 הילד, לו ענה הישנה,' בלירה -תסתכל

חדשה!" לירה חצי ״ותראה

ה העולם4 2582 הז


