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בדב להתבייש שבעולם סיבה כל
 לבשר לנכון מצאה ובצורתה, ריה

 מסו־ ניתוח על הזה העולם לקוראי
בגופה. שבוצע יים

 שמי את לשרבב הואילה היא
■לו עלי ולכן שלה, בדברי־ההבל

 עברתי לא מעולם ברורות: מר
 אני עברה. שהיא כפי כזה, ניתוח

 לי שסיפק במה בהחלט מסתפקת
 ול- לתוספות זקוקה ואיני הטבע,

הנוכחית צורתה על-פי שיפוצים.

עי ישראל ממשלת השליטה כוד
ש ואחרי במדינה, חופשית תונות
 ואינפורמציה חופש־דיבור טיפחה

 אמצעי־התיקשורת, ביתר חופשית
 את לחנך לנכון הממשלה מוצאת
 שיעור לו ולהעניק החופשי, העולם

ומדוע. בחופש־העיתונות,
 אשמים העולמיים כלי־התיקשורת

 של סצינות יום מדי שהביאו בכך
המופצ לבנון מערי וחורבן הרם
 אנטי־ רגשות יצרו כך ועל־ידי צות,

ה הצופים, בקרב חזקים ישראליים

רוזנבלום קוראה
ושיפוצים תוספות בלי
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 שהרופא נראה הלפרין, הגברת של
 'ביחסי־ יותר הרבה מוצלח שלה

 בסכין־המנתחים■ מאשר ציבור
תל־אביב רוזנבלום, פנינה

נמש פיקודו דומה שבח
אגודת־ המילחמה, חשבון
והשבת. ישראל

בלב החיסול שמילחמת ספק אין
 עם אחד בקנה עולה אינה נון

 החרדית. היהדות של עקרונותיה
האח המהלכים לגבי שכך, בוודאי
מדי הסדר כאשר במילחמה, רונים

באופק. נראה כבר ני
 אגו- ניצמדה שלוא גם, ברור

 היו היהדות לעקרונות דת-ישראל
נר המילחמד, ממהלכי חלק לפחות

אחרת. אים
 שמענו לא מאגודת־ישראל אולם

 תמורת אחת. ביקורת מילת אפילו
 מוכנה בשבתות אל־על השבתת

 של חייהם להקריב אגודת־ישראל
עש או — ואלפי ישראלים מאות

ופלסטינים. אלפי-לבנונים רות
 מהסכם חלק חיינו הופכים וכך

 בחיינו משלמים אנו קואליציוני.
בשבת. תטוס לא על שאל־ כדי

כאלה, חרדים עם :נאמר בך ועל
אוייבים? צריך מי

תל־אביב שסל, גדי

• • •
ש שיענו־ פ חו ב

)העיתונות
 גם מלמדת ישראל ממשלת

 בחופש־ שיעור העולם את
העיתונות.

הלי־ שנות חמש שבמשך אחרי

 ליבו הם בכך והמאזינים. קוראים
; דר ועל בעולם, האנטי-שמיות את

1 מביי־ שדיווחו הצרפתיים כתבים
ן לפי־ האחריות הוטלה למשל, רות, " 
בפאריס. גוע

דו כמה להלן המורים. אלה אכן,
 על הליכוד של מהקונצפציה גמות,

, חופש־העיתונות.
 לכל כמו הסיקור. חופש +
' לחופש־הסיקור. גם גבול יש דבר,

.* :למשל לסקר• מותר דבר כל לא
לעי בגולן הדרוזים כפרי סגירת

עיתו סיקור על ההגבלות תונאים,
 כניסת ומניעת ימית, פינוי בעת נאי

 # המיל- בראשית ללבנון עיתונאים
חמה.
עצ וצנזורה צנזורה •

1* ל־ שניתנה ההוראה למשל מית.
 לראיין שלא הישראלית טלוויזיה

1 שתומכים המערבית בגדה אישים
 הממשלה קוראת גם כך באש״ף.

ל בעולם התיקשורת אמצעי לכל
 אש״ף תומכי י את מלראיין הימנע

 > כאשר בעולם• מקום בכל ונציגיו
 אי־בי־סי הטלוויזיה רשת ריאיינה

ה בשירותי ונעזרה ערפאת, את
 ממנה נמנע הישראליים, לוויין

 מלבנון כתבות להעביר אחר־כך
הלוויין. שירותי באמצעות

 פוליטיקה בין הקשר >•
 הדיש- הקו וחופש־העיתונות.

האוב הקו הוא הממשלה של מי
 לידיעת הכל להעביד שיש ,ייקטיבי
 ליזום צריך שכך, ומכיוון העולם.

 וכתבים עיתונאים של הזמנתם
 לתדרך המדינה, על־חשבון מחו״ל
 סןורים להם לארגן היטב, אותם

 ״אוב־ אינן שידיעותיו ומי מודרכים,
 מתאים אינו כנדרש, ייקטיוויות״

 מתחנת- ללמוד צריך זאת לתפקידו.
 סולק שממנה הצבאית, השידור

 המיל- נגד עצומה על שחתם עובד
 גם ליישם צריך זו דוגמה חמה.
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