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 שעבר בשבוע פנו אנשי־הצוות קולומביה. בנושא לטיפול מיוחד צוות הוקם במישרד־התוץ
 הן מזיק שזה משום קולומביה, על בכתבות הסון את להנמיך־ וביקשו לעורכי־העיתונים

קולומביה. עם ליתסייהסיסחר והן לביטחון
 רון של דיווחיו את לשדר שלא וביקשו אלי־צה־ל מישרד־הביטחון אנשי פנו שעבר בשבוע
לקולומביה. אחרונות ■רישת שליח בן־ישי,

 ונדחקו הישראלי־קולומבי הקשר על הידיעות התמעטו החמישי היום שמן הסיבה זו
הפנימיים. לעמודים

 בל ובה בן־ישי של נרחבת כתבה הכל למרות השישי ביום פירסם אגב, •דישת־אחרשח,
סופו. ועד מתחילתו הסיפור פירטי

ת פ ש מ ה נ ר י ק ח ל ה ל כ ״ ב

דוגרת

שרם

 קונצרן בפרשת הרשות־לניירות־ערך חקירת
ומסתעפת. הולכת ״כלל״

 — וקיבלו — דרשו חוקרי־הרשות בי נודע
 ובהם מיסמכים, ״בטוחה״ מחברת־הברוקרים

 דד ממקורבי כמה שביצעו עיסקות על פרטים
המקור בין שרם. יצחק ״כלל״, מישנה־למנכ״ל

 רוטברד, ועליזה טיומקין אבי איש־־העסקים בים:
 מחלקת־ה־ מנהלת שנים כמה לפני עד שהיתה מי

הבורסה. של מחשב
 מפעולות גדול חלק כי חושדים, חוקרי־הרשות

בחש שבוצעו מניות, של ומכירה רכישה של
בוצ ורוטברד, טיומקין של האישיים בונותיהם

 שקיבלו פנימי מידע בסים על החשד, על־פי עו,
״כלל״. מהמישנה־למנכ״ל לכאורה השניים

 בעיסקות השניים של מעורבותם גם נבדקת
 ממושכת תקופה שנוהלה ״טל״, בקרן־הנאמנות

 אבי של בסיוע נפתלי, רוני איש-העסקים על־ידי
 בשנים ביצעה ״טל״ קרן כי הוא החשד טיומקין.

 שהתבססו במניות, פעולות מאות 1988—1986
במנ ״כלל״, מקונצרן שהתקבל פנימי מידע על
 ״כלל ״אזורים״, סחר״, ״כלל תעשיות״, ״כלל יות

ועוד. ליסינג״
 יחידות־ בעלי שהיו מי היו מהרווח שנהנה מי

אה ״כלל״, מנכ״ל ובהם ״טל״, בקרן השתתפות
עש ועוד טיומקין, אבי שרם, יצחק דוברת, רון

״בלל״. לבכירי המקורבים רות

במיגריש־גו־וטאות אורניום ■
 גוש של מקורו לחקירת בחיפה הוקם המישטרה של מיוחד צוות־חקירה

במיםרץ*חיםה. שהתגלה מיסתורי, אורניום
 הגוש על במיפרץ־חיפה. בלתי־מזוהה חומר חיפאיים סוחרי־מתכת שני גילו זמן־מה לפני

רריראקטיבי. חומר של סימון הוטבע
 מאוד, גדול כגוש־אורניום מדובר כי נמסר במישרד־הבריאות מיחידת־פיקוח־לסכנות־קרינח

 ברזל, בציפוי עטוף לגמרי, טיבעי באורניום מדובר כי נמסר בנחל־שורק הגרעיני ומהכור
אחד. ק״ג הציפוי, ללא נטו, השוקל,

 רב. לזמן גרעיני לכור רלק לשמש יכולה שנמצאה הכמות כי נמסר מהטכניון
 במיגרש־ פעיל אורניום נזרק ולמה זרק מי לברוק כדי מיוחד, צוות־חקירה הוקם במישטרה
גרוטאות.
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 ג׳יורג׳יו זהו הספרדי״. ואלנברג ״דאול בארץ לנחות אמור החודש בסוף

 בימי מהשמדה יהודים 3000 הצלת לו שמייחסים ספרדי, נוצרי פרלסקה,
הנאצים.

 חסיד־אומות־העולם. בתואר ויוכתר ׳ד־ושם כאורח לארץ יגיע הוא
 כביכול השילטונות, עם משא־ומתן ניהל ספרד, בשגרירות בבודפשט ששירת פרלסקה,

 ייפגעו בבודפשט, בתי־החסות ייפגעו שאם איים ולמעשה ממשלת־ספרד, מטעם
בספרד. ההונגריים האינטרסים

 מעורב היה ואלנברג ראול יהודים. 3000 להציל הצליח סמכות, כל וללא הסיכון, חרף
פרלסקה. עם בתיאומים

מטעמה. אות־כבוד הונגריה ממשלת לו העניקה המילחמה תום אחרי

כנגה מלאי: ספירת השבוע ערך הזה״ העול□
 שבסופו אחד, חודש חודש. עבר הכל סך ף*

וה המזוקנת דמותו ודהתה היטשטשה
 והיום, מיצנע. עמרם האלוף של מיוסרת
 מבלי תשלים, אתה אחד, חודש שעבר למרות
 ״אלוף־פיקוד־המרכז״ המונח את לחשוב,

מרדכי.״ ״איציק בשם
 לתפקיד, נכנס הוא באוגוסט 4ב־ חודש. רק
 מהתעסקות אחוזים 80 נדמה, כך ומאז,

 החייכן, האלוף את סובבת בצה״ל התיקשורת
 לא כוונותיו. את — תמוה וכמה מעשיו, את
 כותרות־ענק, אלא שהיה, מה על דיווח עוד

 ״האלוף שיהיה. מה על הראשיים, בעמודים
יע מרדכי איציק ״האלוף מתכוון.״ מרדכי

שה.״
 ראש מה־שמו, או ג׳לאל, אלוף־מישנה
 עושה הסורי, בחיל־המודיעין מחלקת־האיסוף

 מול הראש את מגרד עשיתי. שאני מה בוודאי
 לנתח ומנסה המפקד, על התיקשורתי המבול

 ושל הגנרל של ישנו, אם החדש, הקו את
 את גם עושה הוא אותו. שמינתה הממשלה

 אינפורמציה עם ההכרחיות פעולות־ההצלבה
 סופר עיתוני־חוץ, ועם לא־גלויים ממקורות

אחד חודש רק שעבר ולמרות האירועים, את

 ב־ להשתלמות־לימודים ונסע פיקוד־המרכז,
ארצות־הברית.

אג דימוי בעל באלוף שרצה שר־הביטחון,
 אז עד מרדכי, איציק אל פנה יותר, רסיבי

 את לעזוב ממנו וביקש אלוף־פיקוד־הדרום,
 פיקוד- מצודת אל לגדה, ולעבור רצועת־עזה,

המרכז.
 בוודאי לו ענה זה״, על לחשוב יום לי ״תן
 עם ולהתייעץ בשקט, לחשוב והלך מרדכי,
 נתפסת, רצועת־עזה כזה: היה המאזן חברים.
שהאינ לא כהצלחה. שלו, האישי ברקורד
 אבל ההיפך, ברצועת־עזה, חוסלה תיפאדה

 נעשתה שהעבודה חושבים כולם משום־מה
 האלוף אל בטענות בא לא ואיש בסדר,

 קיבל הוא הפיקוד את באינתיפאדה. ש״נלכד"
 לא גם איש אבל פרצה, שהיא לפני זמן־מה
באי־חיזוייה. מרדכי, את אותו, האשים
 אם בטענות מרדכי אל יבוא לא גם איש

 המטה בכל איש יהיה לא להצעה. יסרב
 שמשהו שיחשוב בכנסת, בממשלה, הכללי,

באינ אחד תפקיד שסיים אלוף עם בסדר לא
 עכשיו ומבקש בשלום, ממנו יצא תיפאדה,

בסדר לא שמשהו יחשבו אולי אחר. תפקיד
1
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 מות■ ■צחק הארוו נכנס מאז עבו חודש וק
 זועקות וכבו האינתיפאדה, נמחסל רתנקידו
 החדש. המפקד שר הנראים מעשי ער תנוחוות

 י•0נ־ נר את נמעט הארוך חיסר הנייד ער
 החודש דווקא אם חשוב זה מת אז ההתנגדות,

 299 ער מדווחת והכרוניקה האלימות, גואה
 ח״ל׳ מיד■ שנהרגו עדנים זז פצוע■□, עדבים
שנפצעו? ישראלים אזרחים 27־1 צה״ל

שם־אור תן1•ו

 לרמטכ״ל דוח־הערכה בהגשת מסתכן הוא
שלו.

 את בעל־פה מסביר הוא פארי״, ״קלאם
״מי צבאית, בלשון שנכתב הדוח משמעות

 הכל אבל פאקה־פאקה, הרבה ריקות. לים
דבר." אותו

האינתינאוה אווף #
 של כיכובו משמעות את להבין די ^

 המקומית, בתיקשורת מרדכי *■האלוף
 סבב־ה־ אל לאחור, חודשים כמה לחזור צריך

שומרון. דן של האחרון מינויים
 בצדק, שלא לו, שהודבקה מיצנע, עמרם

את עזב עכשיו״, שלום של ״האלוף תדמית

 הגדה את לקח הוא יחשבו, אולי מה, איתו.
 את יגמור שהוא חושב שהוא מפני

 האינתיפאדה הרי מה? על־סמך האינתיפאדה?
 פשוט, חוסלה. לא מרדכי, בימי ברצועה,

 המקום צפיפות התיקשורתי, הריחוק בגלל
 במארג־ יהודית אוכלוסיה והיעדר וסכנותיו,

 ידע מרדכי אבל בשליטה. נראה הכל החיים,
 נראים הדברים אין הוא החשוב האמת. את

בעיתון.
 למחרת התעניין ודאי גיבוי?״ אקבל ״אני
שר־הביטחון. אצל האלוף

 ההם־ מגיחוכי״העווית אחד את גיחך רבין
 הידיים.״ ״בשתי אמר: ואולי שלו, קיים

 איזו שם הושקו אפילו ואולי נלחצו, הידיים
הקומה, במיסדרון בחוץ, שתיים. או כוסית


