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ת נא התפריטים לניוון ף למועצה לפנו  הלול לטנ
חינם. מתכונים חוברת ת״א־לקבלת 124 ת.ד

 ,1956 בשנת בן־גוריון עמוס פרשת של כשיאה
 במיש־ השחיתות לביעור תחזית במרכז ניצב הזה כשהעולם

 של לסילוקו דבר של בסופו שהביאה מלחמה — ישראל טרת
מוס נגד רק לא במערכה עמדנו — סהר יחזקאל המפכ״ל

 שהתגלו עיתונאים, של שורה נגד גם אלא השילטון דות
 עיתונאי תועבה מעשה לכל מוכנים ושהיו המשטר כמשרתי

המישטרה. בצמרת ידידיהם על להגן כדי
 העולם מתרומת חלק חדשה, עברית מילה אז נולדה המערכת שולחן ליד

 בה לצורה אופיינית היתה לידתה החדשה. העברית של המילים לאוצר הזה
 של דומני רגעית, הברקה זו היתה הזה. העולם באמצעות מילים התחדשו

 כתבים לאותם קולע כינוי שנתנה הגראפי, העורך אז שהיה סלע אורי
הקשו בכלבלבים שנראו

 — אדוניהם לרצועת רים
כתבלבים.
 עברה הישיבות משולחן

 העיתון: דפי אל המילה
 מעולם זכתה שלא למרות

 ללשון האקדמיה באישור
העי בחוגי הרי העברית,

 מאז נהייתה היא תונאים
ה שגורה. לשון למטבע

 את המילה קיבלה שבוע
הופי היא הרשמי. אישורה

 רשמי ממשלתי במיסמך עה
 שגריר ששיגר מיברק —

 יצחק בוושינגטון, ישראל
 קבל בו למשרד־החוץ, רבין,

 את מתדרך משרד־החוץ כי
של המדיניים ״הכתבלבים

האו״ם.״ לדיוני מיותרת חשיבות המעניקה ברוח הישראלית העיתונות
 — קודמיו אל זה, לשוני חידוש גם הצטרף באיחור, קצת כי אם
 השפה אל שבאו מילים — אחרות רבות מילים ועוד חללית, מחזמר, אמרגן,

הזה. העדלס דרך העברית
 לך לספר שלא יכול אינני הזה, ובהעולס בוושינגטון עוסקים כבר אם
 שבועות, מיספר לפני היה זה אלה. בנושאים הקשורה פרטית בדיחה
 הצבאי כנספח גור (״מוטה״) מרדכי האלוף של הצפוי מינויו על נודע כאשר

הצנזורה. על־ידי לפירסום שוחררה טרם הידיעה בוושינגטון. ישראל של

ם ^ רו ר עי ש ריו ב ד ה כו ל
 יכול הישראלית, בעיתונות המקובלת לצביעות הוכחות שאוסף מי

 לונדוניות, נערות מיספר שערכו הפגנה על בדיווחים השבוע להסתייע היה
 התפשטו האנגליות הנערות בבריטניה. שנערך פופ למופע פירסום כתעלול

 לצהלתם בריטניה, ראש־ממשלת של משכנו ליד ,10 דאונינג ברחוב עירומות
לעצרן. ששמחו והשוטרים העיתונות צלמי של הרבה

למרבה מלווים, היו הישראלית בעיתונות כך על שהופיעו הדיווחים
 עירום בצילומי ההפתעה,

העליזות. דאונינג נשות של
עיתונות, אותה כי מסתבר

 ישראלי עירום כל המגדירה
 ליצלן רחמנא כפונוגרפיה

בו, להיכשל שלא ונזהרת
אפ כל על בששון עטה

מחו״ל. עירום לפרסם שרות
מס כך גוויות,• של עירום
 למהדרין אפילו כשר תבר,

הישראלית. בעיתונות
ב ז הוכחה עוד רוצים

בקשה.
 שבועות שלושה לפני
פירסמ־ )1820 הזה (העולם

 אילן סרן פרשת את נו
 גשר מפקד שהיה מי עובד,

 מתפקידו שהודח אלנבי,
 על צבאי למשפט והועמד
מי יחסים כביכול, שקיים,

ש צה״ל חיילות עם ניים
 בדיווח פיקודו. תחת היו
 בקשר רבות התלבטנו זה

ה של שמותיהם לפירסום
 כעדות שהופיעו חיילות

עובד. סרן נגד התביעה
החשי למרות החלטנו,

 עבור לשמות שהיתר. בות
 של והאמינות האוטנטיות

 שמות להן להדביק הסיפור,
 להן לגרום לא כדי בדויים

 זאת עשינו ובושה. נזק
מו עיתונאי ככלל מרצוננו,

 להימנע המחייב מאליו בן
מנע מפגיעה האפשר ככל

מא כי לנו הסתבר השבוע מוסר. של לעבירות קורבן שנפלו נשים או רות
 כמה לשווא. היו אלה מצינו

 הם אף דיווחו יומיים עיתונים
 חסו לא אך הפרשה, על השבוע

 פירסמו החיילות, של כבות על
 פ־יא ,במלואם שמותיהם את

זיהויץ. את שרו

בלונדון דאונינג ברחוב דוגמניודעירום

1823 הזה העולם2


