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החקירה את תזרז שהמישטרה רוצה בסקי1דק1י דב קדם. מיכל להגנת יוצא זהב* נתן

העיתונים מילחמח
 שעבר בשבוע ירסם3 הזה״ ■העולם

 בן־ תוו־רצב וגד העל״דה ברשת אח
ברר השבוע איון. ת ת מ מערכו  שב

 ,,חדשות״.1 אחרונות ■ידיעות העיתוויס,
ם. אגי ד ל מו ב ת ב כ ר ע  מקווים מ
המתחרה העיתון על תיפול שהאשמה

הכ את כאן פירסמתי שעבר בשבוע
 על מופרזת'/ במהירות ״עיתונאית תבה

 בן־ חיים תת״ניצב נגד העלילה פרשת
קליינר. מיכאל וח״כ איון

 פיר- הזה בהעולם החשיפה בעיקבות
הא החמישי ביום חדשות, העיתון סם

 של הגירסה לפרשה. גירסתו את חרון,
 שפורסם המידע את מאמתת חדשות

הח את להטיל מנסה אך הזה, בהעולם
 טר- תמר אחרונות, ידיעות כתבת על שד

 מיכל העיתונאית זו, גירסה לפי בלסי.
 דוח״התנועה את להוציא נשלחה קדם

 טרבלסי תמר אחרונות ידיעות מכתבת
 למערכת הגיע המזוייף שהדוח לאחר רק

ה שהמיספר שהתברר ולאחר חדשות,
 טר־ נגד הדוח למיספר זהה שלו סידורי
בלסי.
 חדשות, של עורך־היום זהבי, נתן

 הסתבכות מהעיתון מנעה שזהירותו
 הזה בהעולם להתראיין סירב קשה,

 הפירסום, לאחר השבוע, שעבר. בשבוע
 השתלשלות את ומסר איתי, נפגש הוא

הבאה: האירועים
 מיכל הכתבת, לו סיפרה מאי בסוף •

 לפניה חשפו קציני־מישטרה כי קדם,
 מישט־ חקירה מתנהלת ושלפיו מידע,
 בן״איון ותת-ניצב קליינר ח״כ נגד רתית

 את להשיג ממנה ביקש זהבי הפרשה. על
המיסמכים.

 7ב״ (כנראה יוני חודש בתחילת •
 המיז־ את לזהבי קדם העבירה בחודש)

 בן־איון כביכול, מורה, שבו המזוייף, כר
 של לדבריה קליינר. נגד הדוח את לבטל
 קציני- על״ידי לה נמסר המיזכר קדם,

הפרשה. את לפניה שחשפו המישטרה

ארליך א״ל

 את גם להמציא קדם על לחץ זהבי •
 יותר מאוחר כשבוע ואכן, שבוטל. הדוח

 העבירה היא ביוני) 12ל- 11ה״ (בין
 הזמנה של מטושטש צילום למערכת
במ (כך קלנייר צחי אחד נגד למישפט

מופרזת. מהירות בגין קור),
 מהמי־ וביקש התעצל, לא זהבי •

 אמיתי. הוא הדוח אם לבדוק שטרה
 המיס- את למישטרה מסר הוא זה לצורף

המיש- הדוח. על שהופיע הסידורי פר

 כי לזהבי ומסרה הנושא, את בדקה טרה
 הנ״ל הסידורי המיספר את הנושא הדוח
אחרו ידיעות כתבת נגד במקור הוצא

טרבלסי. תמר נות,
 קדם ממיכל זהבי ביקש זה בשלב •

 דרך בכל ממנה ולהוציא לטבלסי, לפנות
נג שהוגש דוח־המהירות את שתבחר

 את לידיה לקבל הצליחה קדם דה.
 והתגלה ביוני) 13ב־ הנראה (ככל הדוח

 זהה הדוח של הסידורי המיספר כי
המזוייף. הדוח גבי שעל למיספר

 להעביר בחדשות הוחלט זה בשלב •
 מי שתחקור כדי למישטרה, החומר את

והעלילה. המיסמכים זיוף מאחורי עומד

 כי לי סיפר בחדשות בכיר מקור
 בין לקשור אינטרס יש אחרונות לידיעות

 לקשור שלא כדי לפרשה, חדשות כתבת
 להפיל מנסים ״הם טרבלסי. לתמר אותה
״פר המקור. לי אמר התיק,״ את עלינו

הח שלפי שריר, אפי שלהם, הצלם שת
 על אבנים לזרוק ילדים הסית שדות

 קשות. בהם היכתה ערביות, מכוניות
 נוספת בפרשה להסתבן ירצו לא הם

 שלילי. באור שלהם כתבת שמעמידה
 תמר של הבית על המישטרתית הפשיטה
 אחרונות ידיעות מערכת ועל טרבלסי

 מאוד משמעותי נזק היא בבאר־שבע
 עומדים שהם ספק לי אין מבחינתם.

 האחריות את להטיל הניסיון מאחורי
קדם." מיכל על לעלילה

אחרו ידיעות עורף יודקובסקי, דב
 מצד הנשמעת הטענה את מכחיש נות,

 שום יודע לא ״אני יודקובסקי: חדשות.
 אצלנו. כזו נטייה או כזו מגמה על דבר
 תפנה בפרשה, שבקיא מי הוא גלילי זאב

אליו.״
 כי לנו שנודע ליודקובסקי אמרתי

 ממלא- עם קשר החמישי ביום יצר הוא
 עמיר גבי ניצב מפכ״ל־המישטרה, מקום

בחו״ל). נמצא קראוס (המפכ״ל
שאלתי. דיברתם( מה על

שבי הוא שעשיתי ״כל יודקובסקי:
 גלילי, זאב עם שידבר עמיר מגבי קשתי
לצידי." שהיה

 גלילי רצה מה יודקובסקי את שאלתי
מהמישטרה.

 גלילי זוכר, שאני ״כמה יודקובסקי:
 מציע אני הבדיקה. את לזרז ממנו ביקש

ק." לן יספר והוא לגלילי, שתפנה בדיו
של הכתבים רכז גלילי, לזאב פניתי

תגובה." ״אין תשובתו: אחרונות. ידיעות
עניין: ועוד

 פרט כי לי התברר הפירסום לאחר
 עבירת־התנועה, שגוי: היה בכתבה אחד

 מרחב מפקד על־ידי בוטלה שכביכול
 מיכאל לחבר״הכנסת יוחסה לא הנגב,

 לקרוב-מישפחה אלא במישרין, קליינר
 לפי קליינר, ח״כ קליינר. צחי ששמו שלו,

 המ- המיסמכים את שהעבירו המקורות
 בתמורה מינה חדשות, לעיתון זוייפים
 בן- תת-ניצב של בנו את הדוח לביטול

 עמידר, חברת של סניף־ערד כמנהל איון
מועצת-המנהלים. כיו״ר שימש הוא שבה

זהבי עורך יודקובסקי עורן*
חודטלשן שד לסישטרה שי לסישטרוז שיחת־טלשן ו

במצור עזה
 קסטל־קאשטיל מישפחת על עוד

 19.7.89 הזה העולם (״תמרורים״,
והלאה).

 מישפחת מורשת על ורסנו הקורא דברי
 צדק עושים אכן קאשטיל) קסטל(לבית הצייר

זאת. מפוארת מישפחה עם
 מישפחה של כוחה כי להוסיף, רק ברצוני

 אלא ובתורה, בייחוס לה רב רק היה לא זאת
 אחד זה היה למשל, כך, טובים. במעשים גם

ה מנכבדי קסטל, הצייר של מאבות־אבותיו
 הי״ח, המאה בסוף עזה של היהודית קהילה

 עת עירם, על להגנה העיר תושבי את שאירגן
 לעכו ממצריים במסעו נפוליאון, עזה על צר

).1799(תקנ״ט בשנת
רמת־גו נחמיאם, אברהם

גנרלית נימטריה
 (״אנשים", ופיקודים אלופים על

)2.8.89 הזה העולם
 העיסוק כמו משהו זה בגימטריה, העיסוק

 אבל בתשבצים. העיסוק כמו או באסטרולוגיה
כבר. אז כבר, אם

הע שסיכום אותנו מלמד גלעדי מוטי אם
 ״איציק הגנרל שם אותיות של המיספרי רך

 ),485(חי" ל״פיקוד־מרכז שווה )485(מרדכי"
 פיקוד־מרכז רק לא כי לכל, להודיע עלי אז
 עליו, הפיקוד את קיבל שמרדכי אחרי חי,

 גם טוב חי עזב, הוא אותו שפיקוד־דרום, אלא
כן.

 טוב' חי ״פיקוד־דרום שיבדוק. שרוצה, ומי
2713 הזה העולם

או של המיספרי הערך בסיכום שווה, )485(
).485(מרדכי" ל״איציק האלה, המילים תיות

תל־אביב בוגר, אלי
• • •

עדתי נושא רא
עי לראש שיוחסה התבטאות על

 המקומי (״השילטון הרצליה ריית
).23.8.89 הזה העולם משותק״,

 פניתי בה אימרה לי יוחסה הזה בהעולם
ב לוי מקסים מר אל

פיר־ צ׳ח״. ״צ׳ח תואר
אמת, שאיננו זה, סום

הווי רמת את מחזיר
״פליטת־הפה" אל כוח

 אמן של המפורסמת
ש־ פליטת־פה מצליח,

עדתי, הקשר לה היתה
ה־ עושה חשבונה שאת

יום־יום. מערך
 בכוונתי ואין הואיל

 ענייני נושא להפוך
 לפרסם מכם מבקש אני עדתי, לנושא חשוב

לפירסום. חד־משמעית הכחשה
 מילים אמרתי לא שמעולם ואומר שב אני

אחר. אחד אף כלפי או לוי מר כלפי אלה
 שמכיר מי המקומי, השילטון לענייני אשר

 כי מאמין הרצליה, בעיר עבודתי דרך את
 שהיה במוסד גם לבוא יאחרו לא התוצאות

 בהנהגת לא וכידוע, רבות, שנים משותק
ו לנדאו, אלי הליכוד• ר  השילטון מזעצת י

הרצליה המקום׳,

מדינה עשתה מה
 סמי בסידרת האחרון הפרק על

 העולם לפועל", (״הוצאה מסביון
).16.8.89 הזה
 ההוצאה־לפועל ביקור ולמראה למיקרא

 חסר בסביון פלאטו־שרון סמי של בחווילתו
 אתה סמי(״מה של מפיו המסכם האקורד רק

 היה פלאטו־שרון, מדינה?״) בשביל עשית
 מול עומד כשהוא כמתבקש, להיות, צריך
בשביל מדינה עשתה ״מה המרוקן: ביתו

גבעתיים לב, יוסף או;ה?י

נקרופיליה
הצפי לפיתרון נוספת אפשרות על

ה (״החרדים בבתי״הקברות פות
חילוני", בית״קברות להקים ציעו
הזה העולם אומרים", הם ״מה

2.8.89.(
 אהבת־ ממש בנקרופיליה. גובל כבר זה

 בתי־ בנושא הזה הבלתי־פוסק העיסוק מתים.
 אחר־ אמרנו. כבר לרוחב, בתי־קברות קברות.

 ועכשיו לגובה. בתי״קברות על דיבורים כך
לחילוניים. בתי־קברות —

 בפיתרון לנקוט לא מדוע רעיון. לי יש
משרפות. — ביותר מקום והחוסך היעיל

 היהודית, לאוזן צורמת מילה זאת אמנם
 כל את ספק, ללא תפתורנה, משרפות אבל

אפש קיימת העולם בכל — עובדה הבעיות.

 המוות שאחרי בכך, שרוצה למי זאת, רות
גופו. את שורפים

חיפה מלצר, אהרון

ועד איננו מרכז
 (״מיכת- קורא של פעילותו על

).9.8.89 הזה העולם בים",
ה מיכתבו בסיום

 עברון בועז של פרטני
 ב־ השתתפותו לעניין

ה של טכס־ההלווייה
 תמוז בנימין מנוח

מתיאו עברון מתנער
ה ״מראשוני כאחד רו

 הוא ובצדק. כנענים",
 ידוע כי ומבהיר מוסיף
 לוועד ש״הצטרף היטב

 העברי העער לגיבוש
 מעטים, לחודשים רק

 חדל שהוועד לפני קצר זמן ,1952 בשנת
להתקיים."

 וטרופת־ היתה קצרה אכן (הכנענים) עירים
 ברבות ממנו, שנשכח כך כדי עד נשימה
 עד רק פעל לגיבוש עד1 שאותו השנים,
למעשה. המדינה, להקמת

 אלא המיכתב, בעל הצטרף אליו לא
 עד 1951מ־ שפעל הצעירים, העברים למרכז

 שסביב האנשים לקבוצת ולחילופים, ,1953
).1953־1948(אלף כתב־העת

תל־אביב אמיר, אהרון
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