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 ביותר הקשות ההתנגשויות אחת
 — צה״ל עם האחרונות בשנים לנו שהיו

 יחסים לניתוק והביאה שכמעט התנגשות
 כתבה סביב נערכה — שיתוף־פעולה ולאי

 ארבעה לפני הזה בהעולס שהתפרסמה
חודשים.
 הסטא־ ינאי יוסי ־של כתבתו זו הייתה

 ),2022 הזה (העולם צה״ל של לאגים
 בתי־ בתוככי שמתחולל מה את שתיארה

 שחלק הכתבה, צה״ל. של הצבאיים הכלא
מ להיווכח שתוכל כפי — ממנה ניכר

 המתפרסם שלה הראשון העמוד תצלום
 הצנזורה, ידי על ונמחק נפסל — זה בעמוד
 על ומסמרי־שיער מזעזעים תיאורים הכילה

 של התיל לגדרות מעבר שמתרחש מה
הצבאיים. בתי־הכלא

 מתוכנה קטעים כמה רק לצטט רוצה אני
כתבה. אותה של

:6 מכלא אשיר של שיפורו •
להו צריו לכלא שנכנס שמי לי ,״התברר

 לשילטונות לא אבל נאמנות, מיד כיח
אסי •של למאפייה אלא לצה״ל, או הכלא

 מיצרים. ללא שילטון בו השולטת רים,
 עושים ,נאמנים׳, הנקראים אסירים אותם
ה רק לא רוחם. על העולה ככל בכלא

 גם אלא מהם, פוחדים האחרים אסירים
 אלה לאסירים הכלא. ומפקדי הסוהרים

 להכניס שמצליחים מה כל לתת צריך
ב שמקבלים מה כל או הכלא, לתור

 להם לכבס אותם, לשרת צריך ביקורים.
ה את להם לסדר והגרביים, המדים את

 שלהם המגורים סביבות את ולנקות מיטות
המיסדרים.״ לקראת

ל״ע כתבה: כאותה כותרת +
 עבריינים השתלטו הצבאיים הכלא בתי

 וה- האסירים על טירור המטילים מועדים,
סוהרים.״

:ככתבה נושפת כותרת •
 עובדות חשפו אכ״א של ועדה ״מסקנות

!״והומוסכסואליות התעללות על
מוכ עתה לד מצלצלים והדברים ייתכן

 חודשים ארבעה האחרון, בשבוע שכן, רים.
 פורסמו הם הזה, בהעולם הפירסום אחרי

 בטלוויזיה. וגם העיתונים בכל בהרחבה
 חיילים שישה של קבוצה כא־שר זה היה

 צבאי בבית־כלא שישבו בשירות־סדיר,
 על מוראה את שהטילה לכנופיה והפכו

 למישפט הועמדו בכלא, האחרים האסירים
 בהתעללות, הואשמו צבאי, בית־דין בפני

 מיסדרי־הש־ בהנהגת מעשי־סדום, בביצוע
 לאסירים גופניות חבלות בגרימת ואף פלה

אחרים.
ל מתייחסים השבוע, שפורסמו הדברים

 כתבתו את שהולידה עצמה פרשה אותת
 אלא חודשים. ארבעה לפני ינאי יוסי של

 ניכר חלק לפרסם הצנזורה אסרה שאז
כנו של ההתעללות מעשי על מהעובדות

 המפורטות העדויות בכלא. האסירים פיית
 דחיפת על הברוטאליים, הסדום מעשי על

 צואה מלא דלי לתוך קורבן של ראשו
 כתוצאה שניגרמו גופניות חבלות ועל ושתן

 של גופו על בוערות סיגריות מכיבוי
 מגוף נמחקו לפירסום, אז ניתנו לא אסיר,

הכתבה.
חומר גם הכתבה הכילה זאת לעומת

 כיצד לקורא להסביר שנועד למכביר, רקע
יתרח וזוועה התעללות שמעשי היה ייתכן

 ששילטונות מבלי צבאיים, בבתי־כלא שו
במועד. אותם וימנעו אודותם ידעו צה״ל

■ 1■ 1■
 מכדי מדי נוראים נראו הרבדים

 פורסמו הם כאשר ובצדק. אמת, להיות
ב היכו הם ובטלוויזיה בעיתונות השבוע

 ואפילו חייל, כל שכן, בצה״ל. משרתים
 לכלא להגיע עלול וממושמע, צייתן הוא

 המזוויעות, לסכנות שם נתון הוא אם צבאי.
 בבתב־ד,אישום השבוע •שנחשפו אלה כמו

 בכך יש האסירים, כנופיית נגד שהוגש
הורה. כל להדאיג כדי

 פירסום לפני כמו הפעם, שגם מסתבר
 חודשים, ארבעה לפני הזה בהעזלס הכתבה

 פירסום את למנוע צה״ל שילטונות ניסו
 הדיון ■תחילת לפני המחרידות. העובדות
 נציג ביקש הצבאי בבי׳ת־הדין המישפטי

לקיים הצבאי, התובע הצבאית, הפרקליטות

 שבניהם הורים, של שלם ציבור תדהמה
סגורות. בדלתיים בית־הדין ישיבות את

 שפירסום בכך בקשתו את נימק הוא
 הכלא בתוככי שהתרחש מה על העדויות

ה במישמעת לפגוע עלול בפומבי, הצבאי
צבאית.
מבחי שכן, מאד. מוזרה טענה זו היתר.

העדו פירסום דווקא צה״ל שילטונות נת
 הצבאית. למישמעת לתרום היה עשוי יות
 בבתי- שמתרחש מה בבית־הדין ייחשף אם

 יותר יקפידו וחיילים ייתכן הצבאיים, הכלא
 אלא לשם. להגיע לא כדי המישמעת על

 בדלתיים הדיון עריפת לבקשת שהסיבה
ש הדברים אחרת: כנראה היתד, סגורות
 לפגוע עלולים זה מישפט במיסגרת ייאמרו

צה״ל. של בתדמיתו
 ממנה שחשובה אלא .מובנת. דאגה זוהי

 זה אין צה״ל חיילי בין האמת. זדשיפת
הש בהם בבתי־הכלא, שמתרחש מה סוד

פוש הדברים אסירים. של כנופיות תלטו
 איום, נופך להם ונוסף לאוזן מפה טים

 •שיל־ בידיעת נעשה שמתחולל מה כאילו
ובהסכמתם. צה״ל טונות

 הענשת הפרשה, •של מליאה חשיפה רק
 סביב העכורה האווירה וטיהור האשמים

 למנוע כדי בהם יש הצבאיים, בתי־הבלא
 התעללות על וחזרה אלה מעין החשדות
 שלושת היטב הבינו זאת כזו. משפילה

ה על שעמדו הצבאי, בית-הדין שופטי
 רק ולא להיראות גם צריך שצדק עיקרון

 בפומבי, הדיון את להמשיך הורו להיעשות,
 בו שייחשף שהמידע כדי פתוחות, בדלתיים

הציבור. כלל לידיעת יגיע

 שילטונות של נחלתם היתר, לא השופטים,
 ובכל מחיר בכל למנוע שניסו בעבר, צה״ל

 בטענה הפירסום, את שבידיהם האמצעים
 כדי בו יש כזה שפירסום האבסורדית

צה״ל. של הטוב בשמו לפגוע
 שכעסו טובים, וגם בצה״ל, רבים היו

 לראשונה חשף כאשר הזה העולם על
שהת המאפייה של הנוראה הפרשה את

 כעסו מהם חלק .6 בכלא באסירים עללה
מתו השמצה ״זוהי הפירסום. עצם על

 יכולים אנים כאלה ״דברים טענו, עבת,״
צה״ל.״ של בכלא להתרחש

 הגיעו אליה זו שמסקנה מאוד חבל
 הזה העולם של הגילוי כאשר השבוע,

 סבור אני יותר, ומלא נרחב פירסום קיבל
 שאר שבין ייתכן בטעותם. נוסחו שהם

 יום־הכיפורים, בערב שיכו חטא על המכות
 הזה העולם החשדת חטא על גם יכו הם

צה״ל. של בשמו מכוונת בפגיעה
 האישום בכתב השבוע שפורטו העובדות

 הרבה נוראות היו הפרקליטות־הצבאית של
 לפרסם הזה להעולס שניתן מה מכל יותר

בשעתו.

■ ■ י■
מ נספר דני הקורא נוהג שנה, !מדי
״ה בפינו שמכונה מה את להכין נתניה
 גם הזה״. העולם של הסטאטיסטי שנתון
 ולהלן ממנהגו סטה לא כדרכו, השנה,

סיכומו.
 הזה העולם במערכת שנה תמה ״שוב •

 זה (מניין למניין 40ד.- השנה זו והפעם
 תשע הוא הלוא הזה, העולם אבי את כולל

 להתבונן ננסה הבה שגה כמדי בערב).
 חמים- בשפת ביטוי לידי זו שנה באה כיצד

 דפי מעל הסטאטיסטיקה, שפת פרים,
הזה העולם

הסיס תחת השנה הופיעו גיליונות 55״
 גיליונות פנים. משוא וללא מורא ללא מא

 קורא .2037ל־ ועד 1983מ- מוספרו אלה
 בדוכן השנה גיליונות כל את רכש אשר

 בהתאם הכל השקיע, או — שילם העיתונים
 ל״י, 310.50 של סכום — לנקודת־ההשקפה

 במדינה הכללית המחירים שעליית כיוון
גיל 25 זה. בשטח גם ביטויה את מצאה
 19 הגיליון, ל״י 5.00 עלו השנה יונות

 6.50 גיליונות 11ו־ ל״י 6.00 גיליונות
 ממחיר גדול זה סכום ערך-מוסף. מם כולל
 שהסתכם תשל״ה שנת של הזה העולם כרך

 מהכרך מכפליים ביותר וגדול ל״י 223ב־
 ל״י 151.25 היה שמחירו שנתיים לפני של

בילבד.
 ישיר כמעט שביחס בסיפוק לציין ״יש
ה כמות גם עלתה העיתון, במחיר לעליה
 למצוא ניתן לקורא. בו שהוגשה חומר

 לעומת עמודים 2760 ■מכיל האחרון שהכרך
 שקדמה, השנה כרך של עמודים 2196

ה שנתיים. שלפני בכרך עמודים 1784ו־
 עמודים, 44 בעלי גיליונות 21 הופיעו שגה

 גיליונות 16 עמודים, 48 בני גיליונות 5
 56 של גיליונות 8 הגיליון, עמוד 52 עם

 68 בעלי ושניים עמוד 60 של 3 עמוד,
הגיליון.* עמוד

תמו 5406מ־ פחות לא :לתוכן ״באשר
 גם השנה. השונות הכתבות את ליוו נות
ל באשר תלולה עליה לציין ניתן כאן

 4043ו- בתשל״ה תמונות 4431 : כמות
 כאלף של תוספת כלומר בתשל״ד, תמונות
בשנה. תמונות

 מאוד פעילה היתד. המודעות ״מחלקת
 שעברה בשנה מודעות 1238 מול השנה.

 השנה פורסמו שנתיים לפני מודעות 584ו-
סירסום. מודעות 1530 הזה בהעולם

 העולם פורום (כולל מיכתבים ״במדור
 בדף מיבתבים. 912 השנה התפרסמו הזה)

 643 ׳(לעומת ידיעות 690 הופיעו תשקיף
 באותה שנתיים לפני 587ד שנה לפני

 סיפק אנשים המדור עמודים. של כמות
 על קטנים סיפורים 1252 לקוראיו השנה

 בהשוואה חשובים ופחות חשובים אנשים
 לפני 809ו- שנה לפני סיפורים 1054ל־

 התפרסמו במדינה במדור ואליו שנתיים.
 מתכולתו יותר הרבה כתבות, 413 השנה

 355ו- — בתשל״ה 344 :הקודמות בשנתיים
בתשל״ד.
 התעמק שלא הקורא גם יוכל ״מכאן

במת רק אלא הכרך של בתוכנו כך כל
 גור- ברחוב היושב שהצוות להסיק כונתו׳

 לשבור ומצליח מנסה בתל-אביב 3 דון
כוח.״ ישר שלו. שיאיו את בשנה שנה מדי

 שמים- היינו ולא ייתכן גספר דני ולולא
בכלל. לכר לב

 את בסיכומו כלל לא נספר הקורא •
איש־ גיליון השנה, ■של ׳האחרון הגיליון

עמו 76 שהכיל )2038 הזה (העולם השנה
 גיליון את סיכומו כולל זאת לעומת דים■

 הזה (העולם תשל״ה איש־השנה של השנה
עמוד. 68 שהכיל )1983

ס י ג א ל א ו נ ס ח

 י. אצכא• ג:׳■* ״4 4? *יכ־ ד.״ וין
חזרי *ז י י* סי;•••' •ישישי. ענד מ פ<*
/ י זתי׳יד •*•י .־*.ב י► חי• ; י מ •1.■ 

 אני־יח ויער־. .־*י •מג׳ שי-־, ייזל־
• ;מי• י;■*׳ *־ מיי י•  <ד •פתי־שד. יי- י

 /־דת• זי: ?מ־ הדלס שיבג *פ ז שמי
 י• חרנג "י׳ גו־פ-ח שיג*״ * ייר־ ז*

ני־יגד. שכשיש לכו* נ *ע••״.
ז •6• מ א י ״  זרץ שיש-יי. ריזגי ז

 •יי־ י*גנ ג־ימ ־•א זק•**-* -*־.-לח
נ ׳ י*• .'ינעם עיי דלי• •־׳מדי ז :

 * כול* •״דח־יס אאז״־יש <1 י־-ן״
 שי־ את *-יי• יי• י-גנפ• ב־שימלפ

לי. יגגפשש■• חר־ג׳-,־

עושים ח״גאסגים״ ,

- ״;:••.״י .:•-- ־ ־*ד׳ יס־ ייו : •
 גי־נ*.׳:?ר שילח־ <רין. 'גלי הגי*-

אז גזרי• חלל לאי ת * <נג  0<מגא" לזפיסרחז שי־מל ■רללמיי י בוצע **שומראז. י
מי יתכתי כללפיס• ץ. כ י מי  למרת *

* ל  גיל' כתפקיד קרגית.-אגו ביתירל, ד
י ־' .־ י ־ ; ־ דלג ,־. ;

■׳־). ־׳־ ש״נייז יל׳־. שזיגייי־ לל-*-.' *
ז יש יחשפלרר ג מ - י ה  זיגפיד, רמתי מ

.■יכיעשתי דחקי- ■ד,פ שגי למת* י• נ.*י*ח

 אעזל זא שאס ־׳אי תדר י,מיד גגיש
ה דגי* אכלי •ל־ אזי* מ  *ריי־א די

־ ח ס ה יאלד *דחי . ת• הדחיי ז דז  מת-י. מת4*הי' פפגייתיו זח להתי־גן •
 שמה 0<ש <•־ ••א/י .׳ולי, חגי; הזל ״־א

-■ ■ ״ז' •י ■'־ *.:*גי  פיר מתרליה *ז /ער
 פאקליןלמ ־*מך ל.* •שיו.. גפסז בי* אל♦

* לי״׳׳א ל ** ׳יד ו י ד מ די  יתלו.־ י
■•* *יי מ'*לת־ דגי חתי

בגעשינדמגונים

רד המסב־־ד חעז קס ה תי אג ד  חוז
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 אלי•־ גימייר *<*־ יינפלע ■יל־ א'־" ־*־י
 <הרלי* נילי־ לי! שאי.־ ;״ד־ ;,אי־ •יי
ז חזי■ א־אכייי־ש - א־־- ז י י* מ מ ר

רתר־ד י־,נא ייא ?•וי, הייימל .ילל גר.״ ליש :■

י *ת־׳ל־ח לת ־.ר- -/־  ל:• .י־יי״ז י
' - ־: ־־ . - - .

 • ,פללי לגמל אז יי י יז־ד־פ פע-־בי-ז-
ו י א ז ח ת אל י ה ז ״ שא *-״ •-לל-• ז ל  ג

 ׳יד גר״ •ייזח <א ׳׳ל־ אך* בג־ח־תלרא,
" ־תת*־'.*־ ..לדתי, א גי ש  ד-נל* לדל ה
ל-אני*.
י ק* אשא• י־ג־ נ י • שז י י ז

 , פכי־ .:תץא..גפימיא• תלגאי- אזלא קי
 חחויז מי* !׳?■־ע־-יי. פלל לליא זלי ־ג־ית

 נזיכי־-ג ליל-־ ע* שליד ־מ־תייד־. אח ■יד-ז*
יג*•׳•״ ';\׳ג**נ־יי'-־שו־'**ש י ״*

י י׳פאיב היש י י י פ • לל •דלה •יישר, ת
: פיס לו י.*יל־׳־ שר.־* ליפשישלרזל.־*״ .

 שה הרש גלב אד• ■* לרות■ -ש*ק-־י
, ■"־* מ' ,  ילא ישז־.״ר, שהד הלת וה •

גז ;ייאי ^ גפו -־׳מ*־ מ  גג
 : שהמשזר ש־ לרדת ההיגיד ללי.׳ ־גחית .

ד נגיי יא* יי  • ימיסיזל '
 6 קש לן י,שי לק ח*ש־ז\לימ גזיידעלהו

י מכלא י־חי ?־גיז1' •דלת■ ׳"חי, מ ח  ג
ריי רפת*־  '1 פיר־ יי- ״■*גיר ־ל־: :
״ד להללי* פייה לפלא: ;?!;■  ארג•:/.4 ג

 פלא מח־ל. * שנלא ::ליז8ג*ל ל לש אגז
ש■?* ועראי גג• -י' אז־יפל לי* ־לאפית

 ה־ י־ ■*גיא •:■:גזיה ל,י:־*אש לאיו■ א
י ויש ז־יש־ו ג: פ״יה? ז ר  איפס יא ז
ז ־ ־ ג אז י ־ ל : ל גא*־יפי. ־ ז  .*-.** ל

ל י*. ־א *ש •* ע• יתילת שד* אל־- י

 ש אלי׳ להג, זיידיז חאדייל•
■אלי< ״־מד

ז ל־ירש ׳ילה יתל-־יש ז  '1 י•5 לי' י
 *ר, <•* א< *.4לג לתיד יתלדר ל״יי־־׳־ש
 ־.-.־*'<״■: ללי־ נג־יד-ז- :לי-לליז

 *יי ליש ללהג ■ שלתש צל'ל.לשיש לל.: ׳■*:•■
ח י-זי־נ  התלגית'ילדת:זאז• לדשיויח: יסלר יזלי־א: ה־ שש <יש ררשגה ו׳גרר־ח* יי

״סיתד־ *•■יא: !•ילד יפז-־חו ״־;•ז־פ

• ר-רית־ ר:־.״ יל ׳,•■־׳■. ,• ש,־̂־ ־
 •י. ידייפז יפד־ידלה ןדתר להלז- ילדש 1?
ר כתתשגא חיא יו  ;נתחי יא י׳ס לל *
רד י י י* ־ גי *ש ־■ <* ׳•רר . -  ־יי י
אגל פז*;. ניד ד־זא י** א: אגל ד.

 ?*,זזםז וזסטאטא .
לשאשא ר.גםיח

 *בזי• יינ׳דגל) דרחוג ש*ס ייזיא*?*
א אייז על מ פ* תאי-ד מסיימניז4;' ד

 חחי־ תו ל׳ריארימת! ליפלח ליל.חח ז
 תדש־זציי לל׳פע-ירילת;שמי־, הגיש

 גדתא, ׳•שקיר פג**, ו?ש* גי• שת״ ׳־.מ■־ גז׳לכ• שליף ידי ■חויזזתיל, הי.יח ה־ה •
אי י־זמכ״ת. ׳יי•* תתל-פא ילתמלית

ש• •-*גי ד  מ יג־ל־ז ישזתדז מ
־ ״ס״־זדת **פי-• ית-די-ש ימ-יז ג  י גיקו*״ <גיז ־י* האגלדיס. לי-כרייז*ז*והר ז

יי׳יי•. יא*
מ• .-־  ** דייל מ לדש הירריהיפזרתתימא

י ז ו ׳ל* ח י  . מזפימייגיגילותייפ. דהלז־מ מי•־. יא יש לסי-ל .*לי*ז ג ת: מ־רך מ
 דזירליל־ת הליל לדש מיית• שדר יא מו*

א ז ׳ ״היי*־ פי יתי יה־דלגיינ רי* מ ו י מ

?'יה•
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