מעשה בילדיו ]!\1ן.א סביו __
מעשה גילדון נחמד מגון,
^^,שאהב הכל — ורק לא סבון.

ש א ר ם א ל ־ שיי! ־ ...מה אומר לר
שם זה? מיבצר בלב המידבר ,המסע ה
אגדי של חטיבה  9ב־ ,1956מישמר השייט
החופשי בים־סוף.
התמונה בעמוד זה מגלה לך שארם
אל־שייך כפי שלא ראית אותה בשום
עתון עד בה :מיפרץ רגוע ,אשר מימיו
הצלולים מוקפים הרים בצבעים לוהטים,
ועל פני המים הכחולים מחליק צעיר על
סקי־מים .איש חיל־הים בשעת־מרגוע.
היא צולמה השבוע על־ידי צלם המערכת,
כחלק מרפורטז׳ה ענקית אשר תתפרסם
בגליון הבא של העולם הזה .רפורטז׳ה
המוקדשת ל־ 5ביוני  — 1968ואשר הראו!
לך את צה״ל בחזית ,שנה אחרי המלחמה.
חוליות של כתבים וצלמים סיירו לאורך
קווי הפסקת־האש מן החרמון ועד לביקעת־
הירדן ,מפורט־סעיד לפורט־תאופיק ,לכל או
רך מיפרץ סואץ ובאי סנפיר .הם הגיעו
למוצבים נידחים ,ששום עתונאי לא ביקר
בהם לפני כן ,ישנו בבונקרים במרחק 200
מטרים מעמדות מצריות ,ארבו לחוליות
אל־פתח בתוך הצמחייה שעל גדת הירדן.

איזה צריחוו*! איזה צעקווג!
ואין שוף לדמעוה
)ולטעמים — קצה מכות.״(
^הלכה האם אל רופא להוגיעץ*
״מה יהיה הסוף ן הוא לא מתרחץ!״
אמר הרופא* ״גברתי ,הילדון
וקוק לסבון שאין בו סבון...״
תמהה האם? ״איך זה >יהבןן
*או שיש סבון או שאין...״

צריכים לתפור בדיונות ולסלול שבילי־
חילוץ .אבל המוסטאנג הגיע לכל מקום
שהיד ,צריך להגיע ,כדי להשלים את ה־
מיבצע שהוא ,בלי ספק ,סימן־דרך עיתונאי,
אני מקווה שכאשר תיקח את גליון ה
שבוע הבא של העולם הזה ,בעל השערים
הצבעוניים ,תגיע גם אתה למסקנה זו.
★ ★ ★
אם אנו עוסקים בצבא ,הרשה נא לי
להתייחם גם למוסד צבאי שאין מרבים
י
לדבר עליו :הצנזור.
תפקידו של צנזור צבאי הוא תפקיד
כפוי־טובה .שאיפתו הטבעית של העיתו
נאי ,לפרסם כל הידוע לו ,וקפדנותו של
הצנזור — העומד על מניעת פירסומם של
דברים שלמראית־עין אינם עלולים לגרום
כל נזק — מעמידה אותם תמיד במאבק.
לחברי מערכת זו היו מאבקים בלתי'
פוסקים עם הצנזורה .היו לנו השגות ו
טענות חמורות ביותר על החלת חוקי־
הצנזורה על נושאים אזרחיים ,ועל הפעלת
צנזורה פוליטית במסווה צנזורה בטחונית.
אם ,למרות כל ההתנגשויות התכופות

הסביר הרופא* ״גברתי! הפתרון
שמון בשפופרת של דרמפון״^.ו
עשתה האם כך ,והתוצאה משמחת*
הילדון התאהב באמבט ומקלחת.
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המכללה הפוליטכנית
לחיילים משוחררים ולמסיימי כתה י׳
נפתחים קורסים ביום

־גרפיקה שימושית
פרטים ,הרשמה ויעוץ ,בכל יום
בין השעות 1—9 :לפנה״צ 8—5 ,אחה״צ
תל־אביב ,רח׳ טשרניחובסקי .31
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הם עברו שלושת אלפים קילומטרים,
ראיינו למעלה מ־ 150אנשי־צבא ,התל במפ
קדי חטיבות וכלה בטוראים ,וצילמו יותר
מאלפיים תמונות .הם נסעו בזחלמים,
הפליגו בספינות־נחיתד ,וטסו עם חיל־
האוויר .את תמצית המאמץ העיתונאי הזה
נגיש לך בשבוע הבא .הוא יכלול דברים
רבים ,שלא ראית אותם מקודם.
★ ★
★
המיכצע העיתונאי חטר־התקדים
התאפשר הודות לשיתוף־הפעולה של דובר־
גה״ל ,וליחסם החמים של המפקדים וה
חיילים בשדה .חברי־המערכת שנטלו בו
חלק אישרו מחדש עובדה יסודית :למרות
שהעולם הזח אינו עיתון צבאי ,השבועון
הוא חלק קבוע בנוף החיילי .אולי מפני
שצה״ל עצמו הוא צבא אזרחי ,ואולי גם
מפני שכל חברי־ד,מערכת הזאת נתנו כמה
משנותיהם היפות ביותר לצבא והקשרים
ההדדיים עדיין טריים.
צלם־המערב ,אורי כוגן ,ששירת שבע
שנים בחייל־הים ,פגש בשארם אל־שייך
בידיד אישי ותיק ,עימו שירת בצוללת,
והמכהן כיום כמפקד־החייל במרחב ים־סוף.
אי־שם בין קנטרה לאיסמעיליה החלפתי
זיכרונות עם סגן־אלוף שעשה יחד איתי
את הדרך לטיראן ב־ ,1956עם חטיבה 9
של אברהם יפה .ואילו בבונקר־ד,פיקוד
עמוק גילה לי מפקד־פלוגה סוד מחייו ה
אזרחיים :״כשהלכתם לבחירות ,הייתי מש
קיף מטעמכם בקלפי.״
הסתבר ,כי חיילים רבים הכירו לא רק
את חברי־ד,מערכת ,אלא גם את ריכבם.
ברגע שהופיע המוסטאנג הלבן באחד ה
מוצבים ,קראו לעברו :״הנד ,העולם הזה!״
לרוב היתד ,קריאה זו מהולה בהפתעה:
״מד ,עושה העולם הזח כאן? איך הגיע
נווסטאנג למקום כזד?,״
ההסבר פשוט :העולם הזה הגיע לשם כי
זוהי עבודתו ,והמוסטאנג הגיע למקומות
הנידחים מפני שהוא כלי״עבודה .לא פעם
נתקע בוואדיות טובעניים ,או התיישב
בתוך מהמורה של כביש חרוש .היינו

הללו ,המשכנו לראות בצנזור מוסד חיוני,
הגיוני ואפילו ליבראלי ,היה זד ,בזכותו
של הצנזור עימו באנו במגע קבוע ,מפקד
הצנזורה בתל־אביב רב־סרן טיבי יונש.
טיבי — שופט כדורגל בימי־שבת —
הוא ההיפך הגמור מהדמות החמורה שאדם
יבול לתאר לעצמו כצנזור .חייכני ,חביב,
נעים־הליכות ורך־דיבור ,היה טיבי יוגש
מקדם את פנינו בכל פעם שהיינו מופי
עים נסערים על מחיקה או פסילה זו או
אחרת של הצנזורה .תמיד היד ,מוכן לקבל
טענות הגיוניות של
הצד השני ,ולהסכים
על נוסח חדש ש
יפצה את שני ה
צדדים.
טיבי ,בן ה־,40
יליד הונגריה של
מד במולדתו משפ
טים ,הוא אחד ה
ותיקים בעובדי ה
צנזורה בארץ .הוא
עובד בצנזורה 17
שנים ,מהן עשר כ
יונש
מפקד הצנזורה ב־
תל־אביב .בארץ הש
תלם רב־סרן טיבי יונש בהיסטוריה צבאית
באוניברסיטת תל־אביב ,היה תלמידו של
הד״ר ישראל בר המנות .כאדם רחב־
אופקים הבין ,שצנזורר ,במדינד■ דמוקרא־
טית אינה יכולה להיות שרירותית ,הכיר
בערכה של עיתונות חופשית.
השבוע פורש רב־טרן טיבי יונש מתפקי
דו ועובר לתפקיד אחר בצה״ל ,כקצין יחסי־
ציבור ליד דובר צד,״ל .אנו מאחלים לו
הצלחה בתפקידו החדש.
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