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 הטלוויזיה את דיין משה הבסחון ■4
 להצדיק דעותיו, על להגן בדי הישראלית

 בצידקת ולשכנע והחלטותיו תוכניותיו את
בתוכ מפוברק בראיון בהופיעו פעולותיו.

 מוזמנות, לשאלות דיין ענה מוקד, נית
משכ בלתי בצודה להצדיק, מנסה כשהוא

ה ,פעולת השבוע שכונה פה את נעת,
 בעזה.״ דיין של דילול

הת דיין שכן, פוזרה. הופעה זו היתד.
ש סבלי הושפעו, שלא טענות נגד גונן

 יבקר או עפו שיתווכח פי באולפן ימצא
ההצדקה במסע חזו ישראל אזרחי אותו.

 מכל שבאה ביקורת זו היתד, הבטחת. שד
 הד״ר הליבראל במשפטן החל העברים,

 פעל דיין את שתקף רובינשטיין, אפנון
קיצוניים סיפוחיטסים דרך הארץ, דפי

ה :מאהורי־הקלעים שהתנהל יותר חריף
 היחידה בחזית המלחמה צורת על מאבק

 חאש חפסקת הוכחד, מאז לצד,״ל שנותרת
עזה. רצועת חזית —

 במחנה הנעשה את שסקר היומן של חלק
 יכול — עזה ברצועת ג׳בליה הפליטים

 הוא המושג הקטע כי בנקל לד,אמת היד,
אל־פתח. של תעמולה סרט

התעמו ממסע חלק אומנם היה הסרט
 ושנועד השבוע שהתנהל — הרשמי לה

 סשפחות פאות של פינויין את להצדיק
 לאל־עריש והעברתם זה פליטים ממחנה

 פטרה ד,שינ שהוא אלא — סיני שבפידבר
 החיילים, עם להזדהות במקום הפוכה.

 הפליטים, עם להזדהות לצופים גרם הוא
המחבלים את להציג תחת המקום. תושבי

ן ו ד ו ו ו נ ר ה תו א ן ־111/ ה ״ ד
 בדיוק שהבינו מבלי דיין, של העצמית

מתגונן. הוא פד, נגד
 אחרי שעבר בשבוע שעקבו אלה רק

 בהם למצוא יכלו בעתונות הפירסומים
על שנמתחה ביותר החפה לביקורת הדים

 אף שפידפפו וייצפן. ועזר כהן גאולה כמו
 ועד דיין. על ביקורתם את בפומבי חם

לשע חברו של בשמו שפורסמו לדברים
 פרם. שמעון שחד,תחבורה חין, של בר

מאבק שיקפה רק הפומבית הביקורת

שו זו, בחזית שפתרחש מפח חלק
 האח־ השישי ביום בטלוויזיה דר

 הטלוויזיה פקלט את שפתח פי אך תן.
 השבועי, החדשות יומן שידור באמצע שלו

לאותו ההקדפד, דברי את ששפע סבלי

 אוכלוסיית העברתו״ן: שר הנתווו
ב תבליטים *חנו*

 שלי* *חנו* וחש** ראשון, בשלב לאל־עריש הרצועה בכיו
ושיכוני*. שכונות עבור■ לחשי• השטנה״, ״ישראל בתחו*ישלולות. דרכי* ובעלי לרובעי* *חולקים בטחונית, לשליטה

 הראה המקומית באוכלוסיה שפוגעים כמי
 במחבלים כללית תפיכח של הפגנה הסרט

 ועד מקטן הסחנה אוכלוסיית כל ידי על
 הפליסים חדוות את להראות במקום גדול.

 ש־ על הרשמית הגירסח לפי השמחים,
 באל- לקוטום לשיכוני אותם מעבירים

 התנגדותם את לציבור המחיש הוא עריש,
 הוצנו צד,״ל חיילי להעברה. הפליטים של

 הפקופיים שהתושבים ככובשים, זה בטרם
 ונם בעזרתם רוצים אינם אותם, שונאים

 טובים חיים תנאי ליצירת בסיועם לא
יותר.

הס יוצרי כוונת חיתה זאת שלא מובן
 במחנה המציאות היא זאת אבל רט.

 הרצח חלקי בשאר כמו נ׳בליה, הפליטים
 באמצעות לא אותה לשנות אפשר אי עה.

 מסולפים תיאורים באמצעות לא סרטים,
 של במסך לא וגם רשמיים דוברים מפי

 משרד־ השבוע שהטילו והשתקה איפול
 מהרצועה, הדיווחים על וצה״ל הבטחת
 וב־ עתונאים בפני הרצועה את בסוגרם
שם. המתרחש על חופשי דיווח כל מונעם

 שטיפת- מערכת ולמרות האיפדל למרות
 דית עוד למנוע היד, אפשר אי המוח,

בעזה. שהתחולל במה פומבי ציבורי

 הצרעות קן
ברצועה

זו בעזה קהה בעצם ה ץץ
רצו היתה ששת-הימים מלחמת מאז 1[■
 עקב !תושביה, אלף 350 על עזה, עת

״ה שיטות הישראלי. הכיבוש של אכילס
 המיג- של הנוכחות״ ו״היעדר והגזר״ מקל

 בשטחים להפליא שהצליחו הישראלי, הל
 לגבי פעלו לא המערבית, בנדה המוחזקים

 אוב־ נדחסה בה הענקית, האדם מכלאת
חול. ודיונות פרדסים בין עויינת לוסיח

ה החלה הלם, של קצרה ׳תקופה אחרי
 שעקצו צרעות, של לקו לחפור רצועה

 והצבאי האזרחי המינהל את חרף ללא
 להתמוטטות בהדרנה הביאו הישראלי,

שם. הישראלית השליטה של מוחלטת
 הישראלי השלטת ייסד שנה לפני עור

 אונים חסר כשהוא לפיקציה, ברצועה
 שלטון, של היסודיים החובות אחר למלא

 לחודש מחודש ופדר. חוק על שמידה במו
לשל הופקרה והרצועה ההדרדרות נכרה
הרצועה את שהוציאו המחבלים, של טונם
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