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שהת ביותר המרים הוויכוחים אחד
הווי היה צה״ל, בתוככי פעם אי נהלו
שהו קרר,ביצורים, של הקמתו על כוח
 מילחמת אחרי תעלת־סואץ לאורך קם

בר־לב״. ״קו לכינוי וזכה ששת־הימים
המופ הביטחון־העצמי לסמל שהפך הקו,

 ואלופיה מנהיגיה מדינת־ישראל, של רז
 לדעת היה ששת־הימים, מילחמת אחרי

 רבים, ביטחוניים ומומחים צבאיים פרשנים
 ב־ צה״ל של לכישלונו הגורמים אחד

 למילחמת הראשונים בימים חזית־הדרום
 לתפיסה ביטוי היה הוא יום־הכיפורים.

וקיצרת־רואי. כושלת צבאית
הצבאיות תפיסותיו סביב הוויכוח אבל

 ויכוח של שמניעתו ספק, עוד אין כיום
 העמידה ליכולת הוסיפה לא זה, מעין

צה״ל. של
 הלקחים אחד להיות צריך שהיה מה אבל

 — יום־הכיפורים מילחמת של הראשונים
ב וויכוחים חילוקי־דיעות לטאטא שאץ

ולהס לשטיח מתחת אל ביטחוניים נושאים
 הוא ככולו שרובו העם, מעיני אותם תיר
 היום עצם עד נלמד לא — מהצבא חלק
 טל ישראל האלוף של מינויו פרשת הזה.

 צה״ל, של מיפקדת-כוחות־השדה כמפקד
כך. על מצביעה

 של והצבתו המיפקדה הקמת על ההחלטה
שהס נושאים היו בראשה, טל האלוף

זעזו בה וחוללו צה״ל צמרת את עירו
 את הפעילה הצבאית הצנזורה אבל עים.

 להשאיר לנסות כדי וסכיניה עפרונותיה
 של ההתעניינות למוקד מחוץ הוויכוח את

ש למדיניות בהתאם פעלה היא הציבור.
הרמטכ״לים שני ידי על למעשה נקבעה

שרת (״קובי״) יעקב ז״ד שרת משה
7 מפא״י ותיקי יגידו מה

 השנים בין צד,״ל רמטכ״ל שהיה מי של
 לא בר־לב, חיים רב־אלוף ,1968—1971
 עם יום*הכיפורים, מילחמת אחרי החל

ש הצבאיות והתיאוריות הקו התמוטטות
 כבר המטכ״ל בתוככי התחולל הוא ייצג.

 של בנייתו כדי תוך נמשך ,1969 מראשית
ל המיליארדים והקצאת שיכלולו הקו,

בנייתו.
הגו מהוויכוח ביותר קלושים רמזים רק
 ובצה״ל, במערכת־הביטחון שהתנהל רלי,

 הצבאית הצנזורה הציבור. לידיעת הגיעו
 חי- על מידע כל מהציבור למנוע הקפידה

 חיוני בעניין המטכ״ל בתוך לוקי-הדיעות
 העניין את להפוך אפשרות כל מנעה זה,

 מיטב ישותפו שבו ציבורי, ויכוח לנושא
ישראל. של המוחות

 הצבא״ את ״לסגור צה״ל של האחרונים
הציבור. בפני

 להסיר הצנזורה נאלצה שעבר בשבוע
ה על שלה הפירסום מיגבלות כל את

 בפעם ללעג עצמה את ששמה אחרי פרשה,
 ישראל לאזרחי היה שאסור מה נוספת.
 גבי מעל ובהרחבה בגלוי פורסם לדעת,
סטאר. וושינגטון האמריקאי העיתון

ה של המלאים הפרטים כשנחשפו רק
להע הזה העולם קוראי יכלו מחלוקת,

 טליק, של המהפיכה הכתבה, את מחדש ריך
 הזה (העולם לכן קודם שבוע שפורסמה

 מצא מדוע להבין גם יכלו הם ).2205
 של למינויו להקדיש לנכון הזה העולם
 שעה הגיליון, של הקדמי השער את טליק

הקמת פרשת הוצנעה אחרים שבעיתונים

 פנימיים, בעמודים מיפקדת־כוחות־השדה
מישנית. חשיבות בעלת כידיעה

 הזה מהעולם מנעה הצבאית הצנזורה
 שהיה מה כל את לפרסם שבועיים לפני
 והרצוי הלגיטימי הוויכוח על לו ידוע
 למנוע הצליחה לא היא אבל צה״ל. בתוך

לנו הפרשה להפיכת לתרום הזה מהעולם
 והוויכוח ההתעניינות במרכז העומד שא

 חלפו — להילמד שצריך לקח זה הציבורי.
 מהציבור להעלים בהם היה שניתן הימים
 כדי בפירסומו שאין חיוני, ביטחוני .?וידע

המדינה. בביטחון לפגוע
 להשתמש ניתן לא כי בעבר למד צה״ל

 עתה פוליטי. כמכשיר הצבאית בצנזורה
 גם ניתן לא כי ללמוד עוד חייב הוא

 הרמטכ״ל על להגן כמכשיר בה להשתמש
שר־הביטחון. או

 האבות מעשה
הבנים וסימן

 כאלה, שדדו עוד אם ״י, מפא ותיקי
 מאמינים כלא עיניהם את שיפשפו ודאי

 שלושה מזה המתפרסם חדש, מדור למראה
הזה. העולם עמודי מעל שבועות

 מדורו המאדים, מן האיש המדור זהו
שרת. (״קובי״) יעקב של האישי

 ילדיו משלושת אחד הוא שרת קובי כי
 שר־החוץ שהיה מי ז״ל, שרת משה של

 בן־גוריון דויד של בממשלותיו הראשון
 ,1955 בשנת ואחר־כך, המדינה הקמת מיום

שרת ישראל. של השני ראש־הממשלה גם

סוביי בנושאים ללימודים יצא כך אחר
 סובייטו־ למד הוא בארצות־הברית. טיים

 קולומביה באוניברסיטת רוסית ושפה לוגיה
לפ אוקספורד, באוניברסיטת נוספת ושנה

יש בשגרירות ראשון כמזכיר שמונת ני
 על- הואשם הוא 1961ב־ במוסקבה. ראל
 אמריקאי ״מרגל הוא כי הסובייטים ידי

 כ- מברית־המועצות גורש ציוני״, ותועמלן
פרסונדדנון־גראטה.

 הקאריירה את החל לארץ חזרתו עם
 ועריכה תירגום בתפקידי שלו העיתונאית

 כמו ספרים גם תירגם כמתרגם במעריב.
וה והקיפוד המין חדוות העירום, הקוף

 (נגן בפיזמונים גם כוחו ניסה הוא שועל.
 הכותרת גולת אהבה). לי ויש ירדן, לי

 יומני הוצאת כמובן, היא, פעילותו של
להת נאלץ שבו מיבצע זה היה אביו.
 של הקודם המימסד גורמי כל עם מודד

להוצ נמרצות שהתנגדו העבודה, מיפלגת
והתמוד שלעימותים ייתכן היומנים. את

שהאכ כך על השפעה היתד. אלה דויות
 האישי הסיגנון בעל החדש, למדורו סניה

הזה. בהעולם דווקא נמצאה המובהק,

 של חוויה
היכרות

 לראשונה להתפרסם החל שבו כגיליון
נוסף. חידוש הונהג שרת, קובי של מדורו

 שהציגה שוקו־חלב, הכתבה זו היתה
במי המייוחדת דמותה את הקוראים בפני

זכתה, הכתבה .22ה־ בת עלי דנה של נה

עלי .מוצגת־־ככורה
לחברה כרטיס־ביקור

 כאיש רבות שנים במשך שנחשב מי האב,
 המפא״יית, השילטון בצמרת שניים מיספר

 הזה, העולם של מחסידיו מעולם היה לא
 רחש לא הוא המעטה. לשון לנקוט אם

 זאת, עם יחד ולעורכיו. זה לעיתון חיבה
ה לאחרונה, שהתפרסמו יומניו פי על

 —1957 השנים בין פעילותו את מכסים
 קוראי עם נמנה שהוא ללמוד ניתן ,1953

 עיתון שכונה כפי — המסויים השבועון
 אליו להתייחם מרבה הוא בשעתו. זד,

שונים. בהקשרים
החרי ממבקריו לעיתים היה הזה העולם

 שתמיד אלא ומדיניותו. שרת משה של פים
 בשנותיו ועניינית. הוגנת ביקורת זו היתה

הת חלה ,1965ב־ שנפטר לפני האחרונות,
 ודיעותיו הזה העולם דיעות בין קרבות

מבק ראשי בין אז התייצב הוא שרת. של
 לבון לפרשת בהקשר בן־גוריון דוד של ריו

 היתד, לא ודרכו בן־גוריון על וביקורתו
הזה. העולם של מזו שונה
 בעת שגם הסתבר יומניו כשהתפרסמו רק

 במישרות בן־גוריון של לצידו שכיהן
המנ על ביקורתיות דיעות לו היו רמות,

למ היה ניתן שנים שבאותן מהסוג היג׳
הזה. בהעולם ורק אך צוא

 למעשה האחראי האיש הוא שרת קובי
 שהופיעו שרת, יומני של לאור להוצאתם
 שנים כשש הקדיש הוא מעריב. בהוצאת

 אלה, יומנים של לאור והוצאתם לעריכתם
ש חשיבות בעל היסטורי חומר המהווים

ב שהתחולל מה להבנת תחליף, לד, איו
הראשונות. בשנים בארץ השילטון צמרת

 חניך היה ),1927( תל-אביב יליד קובי,
בקי בפלמ״ח שירת המאוחדת, התנועה

 לקראת ים־המלח. שלחוף בית־הערבה בוץ
 לברי• התגייס השנייה מילחמת-העולם סוף
 בין היה מהמילחמד, כשחזר העברית. גדה

בנגב. הצרים קיבוץ מקימי

״הצ : שהודיעה לתווית לכך, שמת־לב אם
בכורה״. גת

 ומתמיד מאז חדש. הרעיון אין למעשה
 של כרטים־ביקור מעין הזה העולם שימש
 החברתיים לחיים רבות ישראליות נערות
 ישראלית נערה שגילינו פעם בכל בארץ.

תחו אישיותה, בגלל אם עניין, המעוררת
 שמחנו החיצונית, חזותה או התעסקותה מי

הזה. העולם עמודי מעל אותה להציג
 ניסיון תוך שונות, בשיטות זאת עשינו
קבו כימעט למתכונת העניין את להכניס

 ארז, אופירה את הצגנו למשל, כך, עה.
תח במיסגרת נשיא־המדינה, רעיית כיום
דוג בהן אחרות, נערות ׳.56 צברית רות

 ובהווה, בעבר ישראל של הצמרת מניות
 מלכת־ תחרויות דרך ראשון לפירסום זכו

הזה. העולם של המים
 מעין גם לעת מעת הנהגנו זאת מילבד

מסק נערות דמויות להציג שנועד מדור,
ל לחודש אחת של בתדירות רנות, או.
 בפעם השבוע. נערת נקרא הוא פעם שבוע.
 בגילגול החודש. לנערת הפך הוא שנייה

־בכורה. הצגת לו קראנו שלו אחר
 אנחנו שנים, מיספר של הפסקה אחרי

 יש אם הבכורה. הצגת את שוב מחדשים
 לסייע שיוכלו רעיונות, או הצעות לכם
 אם בהם. להיעזר נשמח זה, בנושא לנו

ססגו נערה בדמות במחיצתכם נתקלתם
באי והן בצורתה הן עניין, מעוררת נית,

 גם שנחלק כדאי בעיסוקיה, או שיותה
 את הזה העולם של האחרים הקוראים עם

עימה. ההיכרות חוויית
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