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 וספה כי בפניך ימליצו
 מיעקב — לרכוש כדאי

 ברכשך כי אורנוך.
 אורבוך מיעקב וספה

 שסיימה תחשוב אל
 יעקב העיסקה, את

 ואת אותך ילוה אורבוך
 בשרותו שלך הקטנוע

 והנאמן המקצועי
ארוכות. ארוכות שנים

 שחוג הסיבה וזאת
 יעקב של הלקוחות

 בהתמדה גדל אורבוך
לשנה. משנה

 נוסעים קוי צים של "דן״ באניה
 3.10.70 עד 25.9.70

 בולגריה * רומניה
 רודוס * איסטנבול

מיקונוס * דלוס
התיכון הים השחור הים

מרת ובילויים מרהיבים סיורי־חוף
 ולמר- לנופש מירבית נוחיות * קים
 בעת בינלאומיות בידור להקות * גוע

הצ * ממכס פטורה חנות * השיט
 אקסקלוסיביות קניות * חצות גות

!משוגעים חיים *
 מסים) (כולל ל״י 1099.—מ
ל״י 500 הצחה לילדים: *
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 נושא את המהווה בבעיה לעסוק המתאים השבוע זה אין אולי
 תופסות ותמונותיהם המדינאים שהצהרות בימים אליך. מכתבי

 כמו בעיה הרי הקרב. מחזיתות והצילומים הידיעות מקום את
 מציקה שבועיים לפני עוד שהיתר. צה״ל, של הפירסום מדיניות
כאנכרוניזם. היום נראית ובוערת,
ש אחרי עיתוני־חוץ. שני באיחור אלי הגיעו השבוע אולם
 על בשתיקה עוד לעבור אי־אפשר כי למסקנה הגעתי בהם עיינתי

זה. בתחום שמתחולל מה
 השווייצי, והוולטחכה האמריקאי הלוק הזרים, השבועונים בשני
 דבר שום היה לא הישראלי. חיל־האוויר על בכתבות נתקלתי

 אולם הרגילים, התעמולה דברי מלבד עצמן, בכתבות מיוחד
בהחלט. יוצאי־דופן היו אותם שליוו הצילומים

מבצ בפעולות שצולמו ובשחור־לבן בצבע צילומים אלה היו
 צה׳׳ל, של והפצצה קרב מטוסי בהם נראים חיל־האוויר. של עיות

 בהם והיו אוייב, שטח מעל באוויר טסים כשהם פצצות, טעוני
תעלת־סואץ. באיזור מטרות תקיפת של אוזיר צילומי

הישראלית. בעיתונות אלה מעין צילומים הופיעו לא מעולם
 חיל־ ממטוסי לצלם רשות מעולם קיבל לא ישראלי צלם אף

 עצמו צה״ל — מזאת יותר עוד מיבצעית. פעילות בשעת האוויר
 נדירות לעיתים זה מסוג צילומים המקומית לעיתונות מספק

 בשני שהתפרסמו הצילומים של מזו בהרבה גרועה ובאיכות
הזרים. השבועונים

 שאינם צילומים לראות בחו״ל העיתונות קוראי זוכים כיצד
ישראל? לאזרחי מגיעים

זו רצוס וח1יחוו ^
במק לישראל. הביל זר *לם כיותר. פשוט הוא הסיפור

 בשעתו שצילם אמריקאי, יהודי צלם ניומן, אירוזין זה היה רה
בוי עבור העירומות ישראל נערות תמונות את  הזה (העולם הפליי

ה מטעם מינוי בידו היה אבל עיתון שום מייצג אינו הוא ).1698
 חיל־ על שלו מצולמת רפורטג׳ה לפרסם שהתחייב האמריקאי לולן

הישראלי. האוויר
נפתחו שלא הדלתות כל את ניומן בפני פתח זה מעין אישור

ניומן של מצילומיו - תקיפה כשעת ״סקייהוק״
 לו התיר צה״ל ישראלי. עיתונאי או צלם שום בפני מעולם

 לתקיפת שיצאו חיל־האוויר מטוסי על מצלמותיו את להרכיב
 מטרים עשרות צילמו מצלמותיו תעלת־סואץ. באיזור מטרות

 עיתוני בכל אחר־כך ניומן הפיץ התמונות את פילם. של רבות
הגדולים. העולם
 בטלוויזיה. הוצג שבועות שלושה לפני יחיו. מקרה זה היה לא

 זר. בסרט בתעלת־סואץ. חיל־האוזיר מיבצעי על סרט הישראלית
 שניסו 3 ס״א טילי בסיסי של אוויר צילומי לראשונה הוצגו

שהופ ואחרי לפני תעלת־סואץ, באיזור להקים והרוסים המצרים
 הטלוויזיה של היה לא שהסרט אלא צה׳׳ל. מטוסי על־ידי צצו

 נ.בי.סי., האמריקאית הטלוויזיה חברת של היה הוא הישראלית.
 מיליונים שעשרות אחרי רק הישראלית בטלוויזיה הוצג הוא
ארצות־הברית. ברחבי אותו ראו

 אותם את להשיג בישראל העיתונאים של קודם נסיון כל
 ״מטעמי בסירוב נתקל האמריקאית, לטלוויזיה שניתנו הצילומים
ביטחון.׳

מצסט ,,ס״מס ה״גיו־יווק ^
 בישראל, הביטחון שלטונות של גישתם את להכין אפשר
 הספקת באמצעות בחו״ל הישראלית להסברה לסייע המעוניינים

 ישראל אזרחי אין מדוע רק היא השאלה בלעדי. עיתונאי חומר
 מידה באותה חיל־האודיר פעולות על עיתונאי חומר לראות זכאים

בג׳נבה? הוולנוווכה קוראי או בניו־ג׳רסי הטלוויזיה צופי כמו
 הישראלית שהעיתונות המידע בטיב גם בהכרח פוגעת זו גישה
להס ישראל אזרחי נאלצים ויותר יותר לקוראיה. לספק מסוגלת

 מלונדון, או מביירות זרים עיתונות כתבי של ידיעות על תמר
ישראל. בגבולות הנעשה על

 כי תשקיף במדור שעבר בשבוע כתבנו כאשר למשל, כך,
 מדיני לפתרון נכונותם עם בבד בד כי מעידים שונים ״סימנים

 המיב־ הפעילות את הסובייטים מגבירים שלהם, השלום ומיתקפת
 ליום עד מובן, חסרי הדברים ניראו התעלה,׳ באיזור שלהם צעית

 אירעה כי חוץ מקורות פירסמו כאשר בשבוע, הרביעי
 מוטסים מטוסים לבין ישראליים מטוסים בין התנגשות

רוסיים. טייסים בידי
 הניו-וירלן אבל סתום. התשקיף נראה אולי, לך,

 על שלו הידיעה במיסגרת במלואו אותו ציטט טיימס,
שבועיים. לפני בשבת שאירעה האווירית ההתנגשות


