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בסדינה
הכנסת

מג׳ עוקץ טל גיג
 מודים יוסף דוב של הרבים אויביו גם

 הוא כי יודעים ״אנחנו ג׳נטלמן. הוא כי
 של ח״כ השבוע אמר לעולם,״ ישקר לא

 לשקר, צורך אין ליוסף ואכן: חרות.
 בלתי־ להיות לו איכפת לא שכלל מאחר

מזה. נהנה שהוא הסבורים יש פופולארי.
 על בכנסת הוויכוח את השבוע בסכמו

ה היועץ לבין בינו חילוקי־הדעות פרשת
 היו דבריו ממנהגו. יוסף סטה לא משפטי,

 עוקץ בהם חבוי היה אולם ג׳נטלמניים.
חד.

ה ? מ ד ע  לא כלל הוא יוסף: טען כ
 לא יוסף האוזנר. בו פתח בוויכוח. פתח
 ל- אותו הדליף האוזנר כי בפירוש אמר

מדבריו. נסתבר הדבר אך — עתונות
 משפטו גמר עם מייד הוויכוח פרץ מדוע

 יוסף: טען להורגי והוצאתו אייכמן של
 לתקופה הדיון את לדחות רצה עצמו הוא

 העולמית שדעת־הקהל כדי יותר, מאוחרת
 מחלוקת עם המשפט זכר את תקשור לא

 עמד האוזנר דווקא אולם בישראל. פנימית
 — מיידית להכרעה יובא שהעניין כך על

ולפירסום. לממשלה הגיע וכך
 האוזנר עמד מדוע יוסף אמר לא שוב

 לדמיונם זאת השאיר הוא זו. דרישה על
 נתבקשה המסקנה אולם חברי־הכנסת. של

 האוזנר סבר המשפט למחרת מאליה: כמעט
 הוא שיא. לידי הגיעה פופולאריותו כי

 האינטרסים למען הדבר את לנצל מיהר
 הממשלה כי חשב גם אולי שלו. האישיים

 מחשש עמדתו, את הסותר קו לנקוט תפחד
 רושם היבר יעורר אייכמן משפט למחרת כי
בעולם. רע

 אם נוסף: שיקול היה שלהאוזנר יתכן
 להתפטר, ייאלץ והוא דרישתו, תתקבל לא

 שמו עוד כל עכשיו, זאת לעשות לו כדאי
 בביסוס לו יעזור הדבר כי ומפורסם, טרי

פרטית. פראקטיקה
 ביותר הג׳נטלמנית בצורה אחרת: או כך

להאוזנר. כבוד מוסיף שאינו תיאור יוסף נתן

עתזנות
פ ף צי צ פ צ מ
 איש בארץ, הוותיקים העתונאים בין

 צפור־ (״ציפ״) מגבריאל יותר לאומני אינו
 הבטאון דעוה לו, הודות הבוקר. עורך ני,

 דר׳ של לדעותיו יותר קרובות הליברלי
 וסופר ישראל מלכות אביר שייב, ישראל
גולדמן. דר׳ של לדעותיו מאשר הבוקר,
 צפרוני של הלאומית לסבלנותו גם אולם

 בקול וציפצף פיו את פצח השבוע גבול. יש
 תרעומתו: של הבלתי־צפוי הנושא רם.

הבטחון. מערכת
החותם ציפ, כתב עתונאית. זריזות
בוקר: עד מבוקר במדורו ״קולמוס״,

צה״ל: דובר פירסם בלילה הראשון ״ביום
 אוטומטית אעז נפתחה שבע בשעה ״אמש
 שנמצא ישראלי, משמר על סוריות מעמדות

 לתל־דך. מערבית ישראל, בשטח שעה אותה
 היריות וחילופי אש, השיבו המשמר אנשי

 אנשי בין נפגעים היו לא זמן־מה. נמשכו
 שביתת־ לוועדת חלונה הוגשה המשמר.

הישראלית־סורית״. הנשק
ההו את למחרת ליוותה בארץ ״העתונות

 ההודעה הסורית. ההתקפה על בפרטים דעה
ב בהתגרות, ישראל את האשימה הסורית

 חריף וקרב נוחיילה, כפר ובהפגזת יריות
ארוכה. שעה שנמשך

העול והעתונות בעולם הרדיו ״תחנות
 את פירסמה לארץ, שהגיעה במידה מית,
היש ההודעה בין ההבדל הצדדים. שני דעת

הקו הסורית ההודעה לבין המתונה ראלית
 העתונים שמרבית גדול, כה היה לנית

באמצע. שהאמת הניחו
 שבועון ובמחנה, להוד, עתונות ״אולם

 עליהם כי סברו השבועון עורכי לחוד. צה״ל
הסורים. להודעת מסייעת עדות להביא

 מאת כתבה פירסמו עמודים שני ״לרוחב
 באורה שנילוזה השבועון של וצלמו כתבו
הסיור של ההבטחה ליחידת ממש, פלא

 ,הקרב הכתבה: של כותרת־הענק שהותקף.
 המשמר את מראות התמונות דך. נחל ליד

 התכונה את הסורים. על־ידי והותקף שיצא
פעולתה. ואת היחידה, יציאת לקראת

זרי למעשה עתונאי. תיאור ״לכאורה,
שקולה. ובלתי תמוהה זות

 שהודעת להאמין מוסיף כשלעצמי ״אני
הכת את הקורא אולם הנכונה. היא צה״ל

הרושם מתקבל בכך. לפקפק מתחיל בה
 ההתנגשות כאילו ומהתיאורים מהצילומים

 של ביקורם לכבוד אלא נערכה לא כולה
במחנה.״ נציגי

הכני
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 ליב אנדורה, עצמאיות: ננס מדינות שלוש ••ש
 ריבונות אליהן לצרף עתה מותר בשקט ומונקו. ׳

אכזיב.
 1ק^ הים של ביותר היפים החופים אהד אכזיב,

" שנהיים. לפני ישראל. למדינת פעם שייך ג י  ד
 : שפת־הדיבור: כחול־לבן־אדום. בצבעי הוא החדש
 ז צפון, במזרח, הים. הוא במערב הטבעי גבולה

דוקרני. גדר־תיל
 משם של איתן גרעין והולך קם החדשה לריבונות

 ש האדיבה בעזרתם — מקומיים צרפתיים פרש־ם
 יש! אזרח כל לסלק דואגים — ישראליים משטרה

ן לעתונאים המקום. קדושת את בנוכחותו מחלל י

1 אכזיב היתה כעס

.־$2£ המבוצר המחנה
רופאים, עורכי־דין, ביניהם שבתוכנית. נה־המאות
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