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 זמנית בו התנהלו מילחמות שתי
 נגד צה״ל של המערכה — שעבר בשבוע
 שר־ של והמערכה וסוריה, אש״ף כוחות

הישראלי. הציבור נגד והרמטכ״ל הביטחון
 היו העיקריים האויבים השניה, במערכה

כלי־התיקשורת.
דמו ממשלה פעלה לא במילחמת־לבנון

 על האמת את לציבור המספרת קרטית,
הדב מהלך על לו והמרווחת מטרותיה

כ זו מילחמה ניהל שרון אריאל רים.
 הציבור את הזין הוא דבר. לכל דיקטטור
 ומהותה המילחמה מטרות לגבי בכזבים

 מהלכיו, את ממנו העלים ),9 עמוד (ראה
ה את לתקוף החלטתו את זה וביכלל
 הפסקת־האש את ולהפר הסוריים כוחות

 המיספר את ממנו העלים הוא בביירות.
 לגבי המדעיות את האבידות, של האמיתי
 ערי לגבי ההחלטות ואת שבויים לקיחת
ותושביהן. לבנון

כו תמונה בארץ נוצריה מכך כתוצאה
 מישורים בכמה שהתרחש מה של זבת

 הציבור המדינה. עתיד לגבי מאוד חשובים
 שהיא. צורה בכל בהחלטות שותף לא

ה עליון, סובייטי למעין הפך הפרלמנט
 להפצת ממשלתי, לשופר היתה אופוזיציה

 לתקוף שלא לנו הבטיח (״בגין כזבים
 או גויסו וכלי־התיקשורת ביירות!״) את

 דובריו והפכו גויסו העיתונאים שותקו.
 להם ניתנה שלא או שרון, אריאל של

לזירת־האירועים. גישה
 זה. שבועון לגבי הצליח לא הדבר
 החופשי כלי־התיקשורת היה הזח העולם
 את השמיע והוא הקרבות, בימי היחידי
 מורא בלי והערכותיו, דיווחיו את דברו,
משוא־פנים. ובלי

 היתקלות
גראסו עם

 המילחמה, של הראשון הרגןן מן
ה על שהוטלו ההגבלות מן התעלמנו
 — הגיעו הזה העולם צוותות עיתונות.

 זירת־ חלקי כל אל — בדרך־לא־דרך
ו צילמו החיילים, עם דיברו המילחמה,

פתו בזרועות התקבלו מקום בכל דיווחו.
 אליהם שהתייחסו החיילים, על-ידי חות

 הם ימים כמה במשך להם. ועזרו בחיבה
 היחידים הבלתי־תלויים העיתונאים היו

וה המהיר הדיווח מקור היה זה בשטח.
הזה. העולם של האחרון בגליון מעודכן
 הגיחות באחת השתתפתי עצמי אני
 בגליון ישי שרית מדווחת שעליה האלה,

חיי אלפי עם נפגשתי היום במהלך זה.
רו לחזית. ובדרכים קרבות באיזורי לים,
 את שיקף אלינו ויחסם אותי, הכירו בם

 כדי מגידרם שיצאו היו העיתון. על דעתם
 עימנו לשוחח ששמחו היו לנו, לעזור
 אותנו, לקלל שניסו אחדים גם והיו קצת,

 יומן (ראה חבריהם על-ידי הושתקו אך
 עורך־ רק שאיני כמובן, ידעו, הכל אישי).
 המייצג לשעבר, ח״כ גם אלא עיתון,
 יום שבאותו לי נדמה מסויימות. דיעות

 הייתי — הקרבות של הרביעי היום —
 מלבד בדרום־לבנון, זה מסוג היחידי האדם

כמובן. שרון, אריאל
 ביותר. חשוב מסע זה היה בשבילי

 התרשמתי, שמעתי, עיני, במו ראיתי
ולרעה. לטובה באמת, התרחש מה למדתי

הקוד המילחמות בכל גם כך (נהגנו
ב נסעתי, יום־הכיפורים במילחמת מות.

 למחרת גדות־התעלה אל צורה, אותה
 סאסא, אל יום וכעבור קרב־ו!הבקעה,

 נקלעתי המקומות בשני דמשק. במבואות
חיי אלפי עם נפגשתי להפגזות, במיקרה

 ועל בשטח, המתרחש את בדקתי לים,
 את מכרעת במידה לשפר אז יכולנו כן

השבועון.) של וההערכות הדיווח טיב
 ל- הגענו נסיעה של שעות 18 .אחרי

 היינו ארצה. לחזור כדי ראש־הניקרה
 מלוכלכים מאוד, מאובקים מאוד, עייפים
 מאוד, רענן סגן לנו המתין במחסום מאוד.

 מאותם אחד — מאוד מצוחצח מאוד, נקי
גב התופסים ממורקים חיילי־שוקולדה

 היה שמו הלוחם. הקו מאחרי הרחק ריות
לתיפארת. צבאי שוטר רון, אורי

 נגד קדומה דיעה לי שיש מודה אני
שימ שועלי מימי עוד צבאיים, שוטרים

 איש־מילואים — בראסו אותו אבל שוך.
 בגסות־ דיבר הוא במלואה. אותה אישר —

 ב־ מכסיקאי כגנרל התנהג נלעגת, רוח
 ערך אותנו, עצר הוא וינאית. אופרטה

 הכתבת על אסר בכלינו, מדוקדק חיפוש
 ובסוף בשקיעת־החמה, להסתכל והצלמת

האזרחית. המישטרה בידי אותנו מסר
 תחנת־ מפקד יפה. אלינו התנהגה זו

 ארוחת־ לנו הגיש מראלי, יצחק נהריה,
 עדויות נגבו מכן לאחר מאולתרת. ערב

 שלנו, טביעת־האצבעות נלקחה מפינו,
 ויכולנו שיחרור־בערבות, על הוחתמנו

 שה־ לנו חבל היה קצת הביתה. לחזור
 מחקה הביורוקרטיה־במדים עם היתקלות
 עם הפגישה של העז הרושם את במיקצת

הלוחמים.
צלמת
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המילחמה

שוון של השעית

השכפץ
 מחברות״ אחת סרגוסטי, ענת הצלמת על

 לסיקור זה במאמץ שהשתתפו המערכת
לשר להשתעבד מבלי בקרבות המתרחש

 נחמדה, כתבה במחנה השבועון פירסם רה,
 הקור״. נגד שכפץ ״לבשה הכותרת תחת

:לשונה וזו
 הישראלית כנראה, היתה, סרגוסטי ענת

 ואחת הליטני, של הצפוני בעברו היחידה
הל בימי בכלל שם שהיו הנשים משתי
 הילרי היא (השנייה הראשונים חימה

 איי־בי־סי, רשת־השלוויזיה כתבת בדאון,
הצוות). לאנשי הנלווית

 במכונית כתב, עם יחד נוסעת, ענת
 הסולם עבור ומצלמת — לבנה ננסית

 וזו קצוצת־שיער קטנת־קומה, היא הזה.
 מלחמת (אחרי השנייה המלחמה עבורה

 מצלמות שתי — ברשותה יום־הכיפורים).
 מהמכונית ולצאת בלהיכנם נדירה וזריזות
בטורף. בקצב ולצלם

 מעט. המומים בה הפוגשים החיילים
 הכביש, על במהירות שנסע נגמ״ש, נהג

 ומצלמת בצד העומדת שהבחורה החליט
 מהז הנובעת מורגנה, פאטה בוודאי היא
 - לחימה של ויום לילה אחרי שלו יות

 אותה. ידרוס אם יזיק לא הדבר, ואם־כך
 החליט דעתו, את שינה האחרון ברגע
 מדרכו וסטה בחודה־מצלמת באמת שהיא

בהתהפ לו עלתה שכמעט חדה, בפנייה
זזה. לא אף ענת כות.

 ורק מקולות־הנפץ, נרגשת אינו! ענת
 כמש חולפים כשהקליעים אחת, פעם

 ״שכפץ״ ללבוש מסכימה היא בקרבתנו,
 אמת של ברגע לה. שקר בגלל זה וגם —

 פוחדת, שהיא לבינה, בינה מודה, היא
 תעשה היא וכעתונאית מקצועה, זהו אבל

הקור של צמאונם להרוות שביכולתה כל
השטח. מן ישירים לתצלומים אים
 בשטח אותה ראו חיילים שאלפי ענת, זו
 ואינה — קיימת אכן שהיא האמינו ולא

חזיון־תעתועים. סתם

 כאשר להשיג, ישראל רצתה מה
מ מה ? ללבנון כלשה

 ? בפועל הושג זה כל
 אורי של מקיף ניתוח
סהמילחמה. על אבנרי
המילחמה פני מור

 המיל■ בזירת היחידות הישראליות
כת יום־לחימה. על מדווחות חמה
שחד הזה״, ״העולם וצלמת בת
 היתר, בלי ללבנון רו

 החיילים, על מספרות
והפלי חדאד אנשי
טים.

אשם! בגין
שנה הקצין של אמו הרניק, רעיה

̂  הבופור, על בקרב רג
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הדמים מחיר
 בעיתון תכתבו טובה, לי ״תעשו

 המזוויעה המילחמה את שיפסיקו
 שטיפלה החיילת אמרה הזאת!״

 לבית־ ככניסה הפצועים, בהורי
׳©ייי׳ייייי ייי־ יי״ייי״-

רות.

המוות
 ה־ המיספר על ירד מסד-סודיות

 במילחמת־ צה״ל נפגעי של מדוייק
למ ביקש מי הלבנון.

 לדעת מהציבור נוע
 שמשלם המחיר את

העם?

אש
 בלבנון היה הזה״ ״העולם צוות
 האש״ ״הפסקת לפני

ה על ומדווח ואחריה,
 הפחות־הירו■ צדדים

סהמילחמה. של איים

ב אין  ל1נ

שלהו לחמדנזת
 אודי של הראשונה אשתו אביגיל,

 דיין שמשה ילדיו, שני ואם דיין
 על מספרת דירה, להם הוריש

 מישפחת עם חייה
 רחל תבעה וכיצד דיין,
הדי מחצית את דיין
ילדיה. של רה
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 האלונקות מסע
ד״ש של

 גלוי-לב בראיון
 הזה״ ל״העולס

אמ ח״כ מספר
 רובינשטיין, נון

 ממייסדי שהיה
 יחסיו על ד״ש,

 ידין ייגאל עם
 תמיר, ושמואל

הרי חילוקי על
 עם שלו עות

יח ועל אשתו
שרון. לאריק סו

הפליטים
מאופירה

 שייח׳ אל שארם תושבי היו הם
 מוצאים הם היום

ש ערבי בבית מיפלט
 בתל־ ידוע מוסד היה

אביב.

 בצל הבורסה
המילחמה

 הבורסה, על שצבאו המשקיעים
 :הם לא הקרבות, השתוללו כאשר
 באולם להצטלם. כימו

 העסקים היו המיטהר
הפג עשו מה כרגיל.

<*3>ץ לשערי־המניות זים
ל ף ע ו ח ה

 פרקה חיל־הים של שנחתת בשעה
 בחוף כחיילים גדושים נגמ״שים

החתי השתזפו צידון,
 תל־אביב של כות
ת קילומטרים 200 ר
משם. מה

0
ם: מדורים קבוווי

36 שידור 4 תשקיף
37 וירדן ישראל - שידורים מדריד 5 במדינה
44 קולנוע כל צידון, בשדות - אישי יומן

מנחם מחפוז, נגיב — נייר של נמר מהמחבלים פוחד מי אנשים, מיני
46 גוטמן ושמריה ראובני יותם בן, 25 53והשבוי תאומים מזל — הורוסקופ 27 ושב עוכר חשבון
54 ממאדים איש 20 אנשים
61 לו לה לי 31 בלונים
62 שהיה הזה העולם היה זה 32 ישראל לילות
67 והשקל אתה 34 כעולם אנשים
70 העולם בגביע יזכה מי — ספורט היש־ נטציה 74האוריי - קטן עולם המרחלת רחל 35 ובריטניה ארגנטינה זאיר, ראלית,

1.  3 2337 הזה העולם


