רק■ לעיתים רחוקות מחליט העולם הזה
לא לפרסם ידיעה ,שנבדקה והוכחה כנכונה.
בפעם האחרונה קרה הדבר לגבי ידיעה על
העברתו של סגן־אלוף דוב סיני מתפקידו
כדובר צה׳׳ל ,חודשיים לפני שפורסם דבר
ההעברה רישמית .האיש שמסר את הידיעה
ביקש מכתב העולם הזה :״אל תפרסמו או
תה; עוד יכולים לדחות או לבטל את ה
העברה.״
הוא ראה את העולם הזה כאויבו של
סיני ,הניח שפירסום מוקדם של הידיעה
היה משתמע כתרועת־ניצחון ,שהיתר ,אולי
דוחפת את פיני או את הממונים עליו לד
חות את ההעברה ולמנוע את הניצחון.
להעולם הזה לא היה חשבון אישי עם
דוב סיני .גם לא כאשר הופיע כמשיב ב
בירור הצו־על־תנאי ,שהגשנו נגד ראשי מע
רכת הבטחון על פסילת האמנתי ככתב
צבאי .ידענו כי הוא

הרבה יותר מאוחר,
כאשר הופיע על
שער העולם הזה
) .0330הרקע :גל של מיקרים מבישים,
בהם היו מעורבים אנשי־צבא ,ואשר עיוותו
את דמותו הציבורית של צה״ל .כתב אז
סיני

העולם הזה:
דב־סרן דורס ,סרן בועט בפ קודו ,אימו
נים אויריים מעל עורק תחבורה ,ת אונו ת
של ר שלנות — תאם אלה הפנים האמיתיים
של צה״לד האם אין פנים אחרים ,ח שובי ם
יותר? הציבור רצה ל הא מין בכל לבו ש 
אומנם פני צה״ל אחרים .אולם לא ני תן לו
לדעת .כי מזה שנים מנותק צה״ל נון מ
ציבור האזרחי ,כאילו היה שייך למדינה
אחרת.
הבוסים האזרחיים של מערכת ה ב ט חון
החלו מתרגלים למח שבה כי צה״ל הוא מעין
צבא פרטי שלהם ,א חוז ה סגורה שאיש
אינו זכאי לדעת מה נעשה בה  . . .הם
ה שתמ שו בצה״ל כמכ שיר כדי למנוע את
פירסוס מע שיהם גם ב ש מח הפולי טי ,ה 
ציבורי והעסקי .הם הפקיעו לעצמם את
איצטלת הקדו שה שהיתה לצה״ל ב מ שך
שנים רבות — ולא היה איכפת להם שתוך
כדי כך הכ תי מו בבוץ את האיצטלה עצמה.

ייצאת מן הכלל

האיש ,שבאמצעותו בוצע הדבר ,היד ,סגן־
אלוף סיני.
★
★ ★
הוא עשה זאת בשיטתיות ,במשך חמש
שנותיו בתפקיד .השיטה :ניפנוף בידיעות
בטחוניות כבסוכריות ,כדי לקנות את הכת

קצרינות

עברית
ו/או
אנגלית
ב״אולפן ג רג ״ )  (0 0 £ 0 0בשיטת גרג הידועה בעולם.
ההדרכה בידי מר חיים בר־קמא ,מחבר הקצרנות העברית
בשיטת ג ר ג המוכרת ע״י משרד החינוך.
ה ש בו ע מ ת ח י ל קו ר ס ח ד ש
סרטים:
ת לי א ב י ב  :בר־קמא ,רח׳ גורדון  ,5ח י פ ה  :בי״ם .במעלה•
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אולם הדבר נתון ,עדיין ,להכרעתו של
שר הבטחון :האם ינהיג את הנחיותיו ה
חדשות ,או שמא יפקיד שטח זה בידי שמ
עון פרס ,שימשיך להפקיע את שם צה״ל
ומכשירין — לרימומו האישי ולחיסול שא
רית חופש האינפורמציה בעניינים בטחונייס?

סכתבים
שנה טובה

למדו לתועלתבם בקלות ובמהירות

בים הצבאיים זעתונאים בכירים אחרים ,ש
התחייבו תמורת זאת לגנוז או להצניע ידי
עות שלא מצאו חן בעיני סיני או בעיני
פטרונו ,שמעון פרס.
כתום כהונתו ,הצליח סיני להפוך את תא
הכתבים הצבאיים לאחד האברים המדולדלים
והבלתי־פעילים ביותר של העתונות העב
רית ,שנתבקש מדי פעם לדווח על סיום
קורס קצינים או אירוע שיגרתי דומה .כמה
כתבים בעלי־וותק ,שהתמרדו בהנחיות אלה
וניסו לפרסם תמונה רחבה ונכונה של ה
נעשה בצה״ל ,נתקלו באיבתו הגלויה וה
סמויה של דוב סיני ,שגם לא נימנע מל0כ־
סך בין כתב לאחר .בסוף כהונתו ,שררה
איבה גלויה ומוצהרת בינו לבין כמה מ
כתבי העתונים החשובים ביותר ,שלא יכלו
להשלים עם שיטותיו.
טענתם העיקרית :״דוב סיני ,שתפקידו ל
טפח את הקשרים בין הצבא לבין הציבור,
באמצעות העתונות ,ניסה תחת זאת להש
תלט על העתונות .במיקרים בהם לא הצ
ליח ,הציג בפני ראשי משרד הבטחון וה
קצונה הבכירה את העתונות כגורם חסר-
ערך ,שאין להתחשב בו .אם הצליח —
הציג את העתונות ככלי מושחת ,שאפשר
לקנותו בקלות ,ועל כן אין להתחשב בו.
בשני המיקרים :זילזול בעתונות ,כלומר,
בציבור .בצורה זו הרס את הגשר היחיד
הקיים בין צבא וציבור ,בכל מישטר דמו־
קראטי.״
על כן היו הכתבים הצבאיים בין הראשו
נים ששמעו בנחת את הידיעה על העברתו
של סגן־אלוף סיני לתפקיד קונסול ישראל
ביוהנסבורג.
★ ★
★
מה יהיה עתה? האם החלפת סיני בסגן־
אלוף אריה שלו פירושה סוף של תקופה
ופתיחת תקופה חדשה ,טובה יותר? קשה
עדיין לנבא .כי קשה לדעת ,אם הדובר
החדש יפעל על־פי הנחיות חדשות ,המת
אימות לרוח הליבראלית יותר של שר ה־
בטחון החדש.

 ...שפע ברכות לשנה החדשה.
ההנהלה ,המורים ,העובדים,
בית־הספר היסודי מעלה־הגליל,

אים ל שלוח את הצעותיה ם לאישי השנה.
דרוג המערכת יפורסם בג ליון המוגדל שיצא
לקראת ראש השנה ת שכ״ד.

מעלות
 . . .תהי ה
ירווח לנו.

השנה

החדשה

צועדת

לשלום

לדו״ד רור מ רד רי ר ח ר .ז ז ו ל ו ו

אנשי השנה

 ...כאיש השנה אני מציע את הא־ דניאל
רופאייזן .הוא הסב את תשומת לי הקהל
הרחב לנקודה חשובה ביותר :לצורך ב
הפרדת המושגים ״דת משה״ ו״אוטה עב
רית״.
ד״ר א .ז׳אק ,תל־אביב
 ...איש השנה הוא אחד בלבד — פרנץ
יוזח שטראום .האיש שנתן בכתפו הרחבה
את הדחיפה האחרונה שהשמיטה את הבסיס
מתחת לרגלי בדנוריוז ופרם.
יגאל ישין ,ירושלים
 ...אי ש השנה — הישראלי בקפריסין;
איש העולם — כרושצ׳וב; איש הדת —
שפיגל )סנן מנכ״ל משרד הבריאות(; ב
מדיניות — יוסח בן־גל ; במרחב — באר-
זני; במשפט — אליהו נאווי ; בבטחון —
ראש הש״ב המתפוטר; הצעיר — דנער משה
פליישר מחיפה; ביהדות — הד״ר נחום
נולרמז ; בכלכלה — דוד הורוביץ )דו״ח
הורוביץ( :בתיאטרון — נילה אלמנור ;
האשה — קמי מטמור; באמנות — ד״ר
חיים גמזו.
דן ארז ,ירושלים
כבכל שנה ,כן גם השנה ,מוז מנים הקור־

רופאייזן

שטראום

כל כחור וטוב
כתבתם במדור ״העם״ )העולם הזה (1.353
כי זה מול זה עומדות מדינת־החוק ומדינת-
ההלכה.
למה לא לקרוא לדברים בשמם? בשבילנו,
החילוניים ,הברירה היא בין מדינת-החוק
ומדינודהחוקז.
יחיאל זהבי ,רמת־גן
ברור לי לגמרי מה גורם למהוטות־השבת
התכופות בירושלים :לצעירים הדתיים יש
עודד מרץ ,מפני שאינם טנוייסים לצה״ל.
על כן יש לי פיחרו! פשוט :בל צעיר
דתי ,שייתפס להבא ביידוי אבנים או בכל
מעשה־אלימות אחר ,ינויים אוטומאטית ל
ה עול ם הז ה 1356

