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 יצטרך ימינו, דיברי ייכתבו כאשר
האח מידת מהי היטב לשקול ההיסטוריון

העי שכם על המוטלת להידרדרות ריות
תונות.

 השתתפתי יום״הכיפורים, מילחמת אחרי
ב אגודת־העיתונאים מטעם בסימפוזיון

 העיתונות של חלקה נדון ובו ירושלים,
 האווירה עם־ישראל. על שהתרגש באסון

 ואפ־ ״אנו של הרוח ספינת־השוטים, של
 דיין משה של פולחן־האלילים עוד״, סנו

 לערבים, הטוטאלי הבוז מאיר, וגולדה
 מצריים של מיהמות־השלום ההתעלמות

 אחראית העיתונות היתה מידה באיזו —
להם?
העי לדעתי, כי, לקבוע אז היססתי לא

 הפוליטיקאים, מאשר יותר אשמה תונות
העי מילאה אילו שהרי והכנסת. הממשלה

 את מכרה אלמלא תפקידה, את תונות
 בתפקידה, מעלה אלמלא לשילטון, נפשה

כך. מתרחשים הדברים היו לא
ההי זו. ביקורת על כיום לחזור אפשר
 — השטחים בכל המדינה של דרדרות

ומח העיתונות לכך אחראית מידה באיזו
? דליה
 — המדרגה לשפל ירדה הכנסת אם
 כתבי־הכנסת, לכך אחראים מידה באיזו

 הנתפסים רציני, עניין מכל המתעלמים
 המטפחים לרכילויות, בילעדית כימעט
ומ ומדליפים רודפי־פירסומת של חבורה

 תחת שערוריות, לערוך אותם עודדים
רצינית? עבודה לעשות אותם לעודד

 המדיניים הכתבים מעודדים מידה באיזו
 על- חסרי־האחריות, במעשיה הממשלה את
 המדליפים פוליטיקאים־כסילים טיפוח ידי

ממל הצבאיים הכתבים האם ? מידע להם
ה מעשי על בביקורת תפקידם את אים

 האדירה, מערכת־הביטחון על מופקדים
 עיסקות־נשק צבאיים, מהלכים בניתוח

אחרות? והחלטות
 ארוכה הרשימה הלאה. וכן הלאה וכן

רבות. והשאלות ועגומה,
 פעם. מדי מצייצת העיתונות בוודאי,

 בכוס- בשערוריות בלי־הרף עוסקת היא
 המדינה של שאלות־הגורל את אך מים.
כליל. זונחת היא

ה ל ל א מ ר
ה פולין אינ

ה כנוף ה זוהרת: קרן־אור בולטת ז
 המסקרים העיתונאים של הקטנה חבורה

הכבושים. בשטחים המתרחש את
 דואגת היא תפקידה. את ממלאה היא

 הנעשה את יראה הישראלי שהציבור לכך
 נזעקת היא ומטעמו. בשמו אלה בשטחים
 על להגנה מתייצבת ואף עוולות, למראה

חופש־העיתונות.
לציון. ראוי והדבר השבוע, עשתה כך

 עשו לא הישראלית העיתונות מוסדות
 חופש־העי־ על להגן כדי וחצי־דבר דבר

 הם ,להיפך הכבושים. בשטחים תונות
 פעם לא אותו ומצדיקים דיכויו על מחפים

ראשיים. במאמרים
אל השטחים״ כתבי ״תא פנה השבוע
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 בגין מנחם שד נהגותו
 גילויי :למסקנהוהגיע

תוהםשלוהתוקפנות
אב:ללאילדותלדת

ת ב ת שער כ :האחיד• ה

יוס הפ ד סו
 ידידו פרקליט הוא אזלמרט, אהוד

 מיזרחי, בצלאל של
 שלידידוהואמיזרחי

ממסתתרמהגנדי.
סץההתפטרותאחרי

 מאסר
מה יהי1

 שלא הורשע אדם
שופ על־ידי כחוק,

 את ידעו שלא טים
ואח נכלא, החוק,

 שיש שהתברר רי
 שוב נכלא לשחררו

סנוינהלי. צו על־פי
 העיתונים עורכי ועד מועצת־העיתונות,

 מהם ותבע העיתונאים, ואגודת היומיים
משלו המונע צו־הריתוק, לביטול לפעול

 למלא המערבית בגדה בכירים עורכים שה
 אל-םייד, מאמון הם השלושה תפקידם. את

 חנייה, אכרם (״השחר״), אל־פג׳ר עורך
 בע׳גותי, ובשיר (״העם״) אל־שעב עורך
 חודשים מזה (״החלוץ״). אל־טליעת עורך
 למקומות־מגוריהם, מרותקים הם רבים
עיתוניהם. למערכות להגיע יכולים ואינם

ה בכל והעיתונאים העיתונות מוסדות
 מוסדות אך — אלה צעדים על מחו עולם

 הפגנה מילבד שותקים. בישראל העיתונות
 נגד עמיתים כמה עם שאירגנתי קטנה,
 עיתונאי הארץ. שותקת אל־פג׳ר, סגירת
 בברית המתרחש על למחות מוכנים ישראל

 בארגג־ גם מצוא ולעת ובפולין, המועצות
 בשמם שמתרחש מה על לא אך — 'טינה

 הס מהם. קילומטרים כמה של במרחק
מלהזכיר.

 השטחים״ כתבי ״תא יוזמת אם מסופקני
 שהיתה העובדה עצם אך זו. עמדה תשנה
לבעליה. כבוד מוסיפה כזאת, פניה

 בהפגנה :אחת מיידית תוצאה לה. היתד׳
 למחרת הצבאי •המימשל האריך ציניות של

נוספת. בחצי-שנה צווי־הריתוק את היום
מוחזקים, -

ס 7^ רי חר שו מ
במע מסתפקת אינה ישראל ממשלת

 להכתיב רוצה גם היא אלה. בשטחים שיה
 ההנחיה פי על להם. לקרוא כיצד לעיתונות

 (״השטחים השטחים כל בוטלו הממשלתית,
״השט המוחזקים״, ״השטחים הכבושים״,

 המערבית הגדה וגם המשוחררים״) חים
 ״יהודה, רק קיימים עכשיו ורצועת־עזה.

וחבל־עזה״. (ה)שומרון
 זה. מילולי תכתיב נגד מרדו הכתבים

 לעצמם קראו הם 1967 של הכיבוש אחרי
 הם לאחרונה ושומרון״. יהודה כתבי ״תא

 הרישמי שמם כי והחליטו זה, שם ביטלו
השטחים״. כתבי ״תא עתה הוא

פעי על לשבח ראויים הם בעיקר אך
(ה חלבי רפיק המיקצועי. בשטח לותם

רו דני (הארץ), לימני יהודה טלוויזיה),
 (ג״ ריצ׳ארדסון דייוויד (דבר), בינשטיין

 קפליוק אמנון התא ויו״ר פוסט), רוסלם
 הדברים שרוב לכך דואגים המשמר) (על

 יישארו לא המערבית בגדה המתרחשים
 עצמו על קיבל הזה שהעולם מובן בסוד.

 הכיבוש, של הראשון היום מאז זו, משימה
 לפחות, הזה, בשטח אך זה. בתפקיד ונושא

במידבר. הקורא היחידי הקול קולנו אין
במייו־ בולטת זו חבורה של הצטיינותה

העי של אחרים למיגזרים בהשוואה חד
״ל לכתבים בהשוואה ובעיקר — תונות
וה שונאי־ערבים, שרובם ערבים״, ענייני

 מיש- של התעמולה בשרות ברובם פועלים
מוס של הפסיכולוגית והמילחמה רד־החוץ

אחרים. דות
העיתו לקומץ תודה חב כולו הציבור

המוחזקים. בשטחים האמיצים נאים
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כי ״ כשלבים ישראל ״חיסול
 השלוםיוזמתאתכגיןבה
שלמדיניתסריטאש״ף.של

 שבסופוושבעוברחשבון
<€כאמריקאים.צה״לבלחם

הניתוח
שלא
היה
 מנע מישרד־הבריאות

 גור דני מהפרופסור
 ניתוח־לב־פתוח, לבצע

תע להקמת #והמירוץ
 כי־ של פרטית שייה

0החל. רורגיית־לב
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 היורד של עצמי הדיוקן ניתוח
 עצמוהמכנהריקליס,משולם

להשוהמתחילישראלי,״״פטריוט
ישראל.ממשלתמעשיעלפיע

? וודופא אחראי מתי
 השתן שלפוחית נפגעה פשוט ניתוח בעת
 את לתבוע ההורים יכולים האס ילדה. של

0בישראל. המיישפטי המצב ניתוח ? הרופאים
ימה א־מץ פלאסו־שוון

 ככיתם מגדלים ואשתו המיליונר
ומתכוהעוזרת,כתאתהמפואר

נוספים.ילדיםלאמץננים

בתבות־חחשמל גמה מתה
 עובדי לוועד בבחירות זכה המערך

 מגלה: הזה העולם חקירת חברת־החשמל.
 בגלל לזכות, שלא היה יכול לא הוא

סזה. לצורר שהומצאה שיטת־הבחירות
ן■

 את הורישה האשה(42
 לודרכושהכל

טוהמישפחהושם.
!חולת־רוח : ענת

 ושידוכים, מציאות
 וברכותשיקוצים

ומשושונותועוד
החדש.במדורנות

11* 1 צ ק מ
שפיגל גיורא הכדורגלן

 נכנס מהמגרש, פרש
 מתכונן לעיסקי־ביטוח,

ב וטוען ספר לכתוב
 לא ״אני :השבוע ראיון

!״ממורמר

30 פעם שהיה מה לא הוא שכוע-האופנה :האבוד הזוהר

□ י ר ו ד : מ ס י ע ו ב ?
37 !למילחמה לא — הנדון
45 המרחלת רחל 4 תשקיף
46 שידור 5 כמדינה
47 שידורים מדריך 10 והשקל אתה

אוזן, אהרון - אומרים הם מה 14 מיכתכים
לוי, חווה ויליאמס, ארל ותר, מוחמר 18 תשבץ

43 סער וטוביה קורן אבינועם 20 דגים מזל - הורוסקופ
51 קולנוע 24 למסיכה ממסיבה
54 !ונשמע נעשה -ממאדים איש לעזרת סרטאווי צ׳ילה, — קטן עולם

סטיינבג, ג׳ון -נייר של נמר 27 איראן יהודים,
ואהובתו שי אהרון הרכבי, חדווה 20 כעולם אנשים

60 ביאליק ,של 31 אנשים
64 שהיה הזה העולם היה זה 35 ונים כל

ונשות כדורסל מרגלי — ספורט ועת לטעת עת - אישי יומן
67 כדורגלנים 36 נטוע לעקור

2320 הזה העולם




