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 מבצעת ״ישראל ידיעה: אחר־כך, נאצר. על

 כלומר, נחלי!.״ הירדני הכפר נגד פעולה
 הוא החיוב שכל כרוניקה כאן מביא הוא

ל הביא מה קרה, מה הסבר אבל עלינו.
 עוד כאן. כתוב לא זאת — נחלין פעולת

ת מצב והחמיר ״יהלך לזה: שמתחת קטע
 צה״ל הנחית ימים כמה סל בגבולות. בטחו!

״פעולת־תגמול . .  המצב החרפת כלומר, .
 אני אותו. עשה שצה׳׳ל דבר זה — בגבולות

במק מטעה פעולת־תגמול ״השם :ממשיך
 ממדיניות חלק היו אלה פעולות כי צת,

 הבט״ המתח את להגביר שנועדה מחושבת,
.חוני ״.  בגבולות שקרה מה כל כלומר, .
 אני הבסחוני. המתח את להגביר כדי היה

זאב״. ״זאב המאמר שם .1236 לגליון עובר
 הרמסכ״ל של הפרטי שמו האם :אדלשן

זאב?
ני  משל. בדיחה, של שם זה לא. :סי

 לישראל ההגנה צבא של הכללי •המטה ״ראש
 את פעם שהנהיג כפי העתונות, את מנהיג
 בקביעה הסתפק לא הוא ■1שמשו שועלי

 — להשמידנו״ זומם ״נאצר כי השיגרתית
 של נאום בכל פסוק־חובה שהפכו מילים
 בנאום אלה״ טרופים ״בימים כמילים אלוף,

 כי תוסיף רב־רושס בנאום ציוני. עסק! של
מבחי אדירה התקדמות תתקדם רע״ם צבא

 נשק שופע שהוא ואיכותית, כמותית נה
 משוכללים בתי־חרושת של יער וכי חדיש,
 המדבר, מי ידענו לולא במצריים. צומח

חוברת־תעמו־ מצטט הוא כי לחשוש יכולנו
אל־נאצר. עבד גמאל של לה

 פקודת לפי המקהלה. באה הסול!, ״אחרי
סוכני פצחו אלמוני, מנצח של שרביטו

בשירה עתונים תריסר בחצי משרד־הבטחו!
 סידרות בפירסום החלו זה אחר בדה אדירה.

 ו־ מפורטת סטאטיסטיקח מלאות מאמרים,
ה כי להוכיח שבאו ארוכים, דברי־פרשנות

.1962 בשנת תפרוץ מלחמה
 הסודיות חובת שלולא הרושם ״מתקבל
ו התאריך על גם מודיעים היו הבטחונית,

 רע״ם צבאות יעברו בהם המדוייקים השעה
 את לקפד כדי ישראל גבולות את ׳המפוארים

חיינו.״ פתיל
 שמצבו גורסים אנחנו בית־המשפם, כבוד
 פחות אינו המפקד או החייל של הנפשי
 ולשם יותר. לא אם הנשק, של ממצבו חשוב

 רב זמן קטן, לא מאמץ מקדישים אנחנו כך
של שההסברה חושב אני להסברה. ואמצעים

 של למצבה לפחות הנוגע בכל מבוססת נו
אינפור על העולם, של זה בחלק ישראל
 חושב אני ממנה. טובה אין שדומני מציה

אינ בהשגת מאמצים הרבה משקיע שצה״ל
 זו אינפורמציה שהשגת משום זו, פורמציה

 הזאת. בארץ לבטחוננו מפתח בשבילנו היא
הס מקיימים אנחנו זו אינפורמציה סמך על

חיי שאנחנו מאמינים שאנחנו משום ברה,
 באשליה לחיות ואין מצבנו מה לדעת בים

 לדעת ואזרח אזרח כל חייב זו. בנקודה
זאת.

★ ★ ★
קטעים? עוד להגיש ברצונך :ירדה*
ני  ״מוראל בשם מאמר הנה כן, :סי
 מתון אבנרי, אורי של נואמר (מצטט גבוה״.
ה קצינים על התריע בו ,1267 הזה העולם
 בעזרת חייליהם, מוראל את להרים מנסים

 בכל הצפויה ההשמדה סכנת על נאומים
רגע.)

 בזה? רע רואה אתה מה ג אולשן
 המצב על הסברה מנהלים אנחנו :סיני

 כלומר, — שהממונים נאמר וכאן הבטחתי,
 ה־ אם טענות־שודא. משמיעים — הרמטכ״ל
 צריכים הם קצינים, לפני מרצה רמטכ״ל
 חייבים והם ובהבנה באמון לעיניין להתיחס
 להתיימר לדעתי אי־אפשר לדבריו. להסכים

מזה. הפוכה בצורה הדבר את להציג
ר רדו  הואיל סיני, סגן־אלוף אחד, רגע :י

 באותו המופיע הקטע את להקריא בטובך
.כל ״קודם במלים והמתחיל עמוד, .  ״ .
י0 נ ול לחזור יש כל ״קודם (מצטט): י

 חוק, צבא דרוש ישראל למדינת הדגיש:
 מלבד כולנו, מסכימים כן על ומוכשר. בריא

ה בתנאים (ואולי, העקרוניים הפאציפיסטים
הקומוניסטים.) מלבד גם כיום, נתונים

תהיה, אשר המדינה עתיד על דענו ״תהיה
 אשר אותנו המנחה המדיני היעקרו! יהיה
 צורך מ! להתעלס יכולים איננו — יהיה

טוב. בצבא
 ולא בו, מעוניין יהודי פאשיסט רק ״לא

 החבר גם בכן מעוניין הבטחוניזם. חסיד רק
 הדוגל השמית, הפעולה של ביותר הקיצוני

מרחבי. ובאיחוד במדיניות־שלום
 יותר בכן מעוניין הוא דווקא כי ״יתכן

ברורות. סכנות זרועה דרכו כי אחר, מכל
 בישראל, לשלטון השמי הרעיון יגיע אם

 תנו־ את היום למחרת ישראל תעודד ואם
ה ארצות בכל המתקדמות עות״השיחרור

בו מצב זמנית, להיווצר, עשוי מרחב,

 לחסל במרחב הריאקציה מישטרי ישתדלו
אותם. תחסל שזו לפני המדינה, את

 אפילו זה, קיצוני במיקרה אפילו ״ובכן,
 שיראו אנשים המדינה בראש יעמדו כאשר

וה העליונה משימתם את השלום בכיבוש
 איתן, לצבא זקוקים יהיו הרי — עילאית

גבוה. מוראל ובעל ממושמע מקצועי,
 חוזר הריני כן, על מסכימים אנו ״אם

ה את מעלה באמת הנאום האם ושואל:
 למוראל?״ תחליף משמש איננו מוראל?-האם

 לזה? בקשר משהו לומר אפשר
: שן ל כן. או

★ ★ ★
י נ  את מחמיר רק שזה חושב אני :סי

״בב אומר: שהקורא משום העניין. את
 חזק צבא שצריך אומר המאמר כותב קשה,
 הרמטכ״ל הצבא, על המפקדים אתם, אבל
 אינם היחידות, על המפקדים האלופים וכל

 אני גם אומרים. הם אשר את יודעים
עו אינם שלכם הבוסים אבל העניין, לטובת

 בתיק לחפש (ממשין שצריך. מה את שים
 היא הכותרת מאמר. עוד הנה לפניו) המונח

 לישון!״ לך — ״יגאלון
: שן ל  איך? איך, או

ני  אלף, גימל, יוד, יגאל־און. יגאלון, :סי
 מספר ״מזה .1237 גליון נון. וו, למד,

 מאורגן, ביהלה למבצע עדים אנו שבועות
 והעסק לבון פרשת את להשכיח שתפקידו

 עדויות־ את והקנוניות, הזיופים את הביש,
 ביג׳י תעלולי את ומעשי־הסחיטה, השקר
הכ — מלחמה לפרוץ עומדת נעריו. וחבר

 — ו962ב־ תפרוץ המלחמה הרמטכ״ל. ריז
 בכל החושן מנגנון כתבלבי אחריו חזרו

ו בן־נוריון הכריז בשער האויב ׳העתונים.
 נשיא נאום של מזוייף נוסח על הסתמן
מל מלחמה! מזוייף. שהוא בידעו תוניס,
 אני ׳הססגונית...״ המקהלה ׳עולה — חמה!
 הערה: זה בענין לבית־המשפט להעיר רוצה
 בתאריך מלחמה שתפרוץ גורס אינו צה״ל

 מסויימת, שבשנה גורס צה״ל מסויים.
.היום של זה מתאריך רחוקה לא והיא . .

שן ל  לך מותר האם אותו): (מפסיק או
 האלה? הדברים על גלוי באופן לדבר

ר רדו  — עליהם שמדברים דברים אלה :י
שן ל  שאתם זה בצעקה): אותו (מפסיק או

 שמותר מוכיח לא עוד זה עליהם מדברים
עליהם! לדבר

★ ★ ★
י נ חו אני ההערה. את מקבל אני :סי

.שב .  בלשוני. זהיר יותר אהיה א־א־אני .
 ערב צבאות מסויים שבתאריך גורסים אנחנו
 אין הצבאית. ביכולתם מסויים לשיא יגיעו
 המעצבים של בכוונותיהם ספק מאידך, לנו,
 פעם אף אולם ארצות. באותן המדיניות את
אנח בלתי־נמנעת. היא שהמלחמה אמרנו לא
 חזקים, מספיק נהיה אנחנו שאם אמרנו נו

 הרי שלנו, לאויבים ידוע יהיה הזה והדבר
 ההסברה בכל לכן המלחמה. את ימנע שזה

 ככוח צה״ל בביטוי: השני כחוט השתמשנו
מכריע. אזי — מרתיע לא אם מרתיע.

ס י הן חי  באמצעות האם (לירדור): כ
 שיקול־הדעת את להוכיח רצית זה חומר

המוטעה?
ר רדו  העד. שמביא החומר זה לזב :י
ם ן חיי ה  מבין. אני טוב, טוב, :כ

ר רדו  להביא ממנו אבקש אני תיכף : י
 אראה בסיכומים ואני הנגדי, החומר את

— שזה
שן ל  השאלה אבל אותו): (מפסיק :או

 איזו יש האם היא: לאחרונה הצגתי שאני
 שמבקש מה את לבקש בחוק אחיזה שהיא

 אנחנו הזיה, להעולם שנוגע מה המבקש?
להוריד. מה יודעים שהם לצנזורים מניחים

ר רדו מ המשיבים עושים כאן אבל :י
 לשלום התנכלות על־ידי צנזורים, עצמם

- כהן
שן ל  מוכרח אני פעם?! שוב (בצעקה): או

 בדין? האחיזה מהי לחזור:
ר: ו ד ר  — האפליה י

שן1א  שאלתי אני אפליה. לא ובכן, :ל
 בדין? אחיזתו מה

: ר ו ד ר  — האפליה איסור י
שן ל בבקשה, איפה? אותו): (מפסיק או

שאלות? עוד לך יש
ר רדו תמ בבקשה, (לסיני) כן. כן, :י

שיך.
שן ל  שאתה מה להגיש יכול אתה :או

זמן. לאבד מבלי להקריא, רוצה
עמו.) שהביא העתונים את מגיש (העד

★ ★ ★
ר רדו  העולם את מכיר אתה ממתי :י

 שלוי הפוליטי הקו את הזה,
: י נ י  בפברואר לתפקיד, כניסתי מאז ס

1959.
ר רדו  הכרת? לא זה לפני :י
: י נ י  קראתי לא אבל עליו, שמעתי ס

אותו.
ר רדו שהק־ שמה לך אומר אני ואם :י
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