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ץ | ש לעיתונות, הבינלאומי המנ
 פעולת את נס על העלה בציריך, מרכזו

ו במילחמת־הלבנון, הישראלית העיתונות
 ב־ הבריסית העיתונות פעולת את צינה

איי־פוקלאנד. מילחמת
 שיש לי ונדמה זו, מחמאה על שמח אני 1

 החל — בכך נכבד חלק זה לשבועון
 וכלה מזירת־ההתרחשויות עדכני מדיווח
 הזה העולם צוות שערך ההיסטורי בראיון

הנצורה. בביירות ערפאת יאסר עם
הש של עניין היא כולה ההערכה אולם

 טובה היתה הישראלית העיתונות ואה.
 ב־ נכלאו שכתביה לבריטית, :השוואה

 ושנש־ הוד־מלכותה, של חיל־הים :פינות
 העי- אך המטורפת. הלאומנות בגלי טפו

 מאוד־מאוד רחוקה היתד. הישראלית זונות
לד שעלינו למה בהשוואה טובה :להיות

ממנה. וש
 נשטפה המילחמה של הראשונים בימים

 ב־ הלאומנות בגלי הישראלית ;עיתונות
 הזה, העולם מלבד הבריטית. זו כמו £ק

 המילחמתית למקהלה העיתונים כל *טרפו
פרם. ושימעון שרון אריאל זל

 לבצבץ ושם פה התחילו בהדרגה רק
 אולם אחר. דיווח של נסיונות ;עיתונות

 על חזרו העיתונים כל נדירים. היו ;ם
 באש..! פתחו שרון(״המחבלים של ;שקרים
 מקורות־הירי...״) לעבר השיבו :וחותינו

 שבד־ דקים ברמזים העזו, בלבד :עטים
ספק. לבטא ;ים,

 בעיקר השתנתה, שדעת־הקהל אחרי רק
 הח־ וצברה, שאתילא במחנות הטבח !הרי

 מילאה ואז להתאושש, העיתונות גם ה1
 של ביטויים שעוררה שליחות ;עיתונות

בעולם. ;ערכה

כישלון
צבאי

 העיתונות של המרכזי המחדל אולם
 קשר־ זהו היום. עד סולק לא זו :מילחמה
 עד האופף קשר־אי־ידיעה) (או ;השתקה

 של ביותר החשוב הצבאי האירוע את זיום
הסורית. בחזית המפלה :כולה ;מילחמה
 העיקרית החזית טהורה, צבאית מבחינה

 ה־ מול במערב, היתה לא המילחמה מל
 הסורי. הצבא מול במיזרח, אלא !לסטינים,
 ביירות, על המצור — במערב ;אירועים

 משכו — הטבח אירועי למערב, ;כניסה
 רציני צבאי פרשן כל אד תשומת־הלב. !ת
 היא הצבאית האמיתית ההתמודדות כי דע

:סיזרח.
 לפרוץ התוכנית, לפי צה״ל, על היה שם

 כביש את ימים כמה תוך לנתק !דימה,
 לכיתורו להביא זו ובצורה :יירות־דמשק

 הסורי. הצבא של המבוהלת לנסיגתו זו
פ צבאי כישלון — נכשלה זו תוכנית

וטוטאלי. יוס

 סול־ באיזור נכנסה צה״ל מעוצבות אחת
 שהוטמנה קלאסית, למלכודת טאן־יעקוב

 קשות. והסתבכה הסורי, הצבא על־ידי
 הכביש את לנתק שעמדה אחרת, עוצבה
 את לחלץ כדי ממשימתה הוחזרה החיוני,

ה היעד הושג לא מכד כתוצאה חברתה.
 במונחים המערכה. של העיקרי צבאי

 כולו הרובץ חרוץ, כישלון זה היה צבאיים
 :האחראיים המפקדים של שכמם על

 המכונה בן־גל, (אביגדור הגיזרה מפקד
 וה* דרורי) (אמיר אלוף־הפיקוד יאנוש),
איתן). (רפאל רמטכ״ל

 של אלא אידיאולוגיה, של עניין זה אין
 קצין כל אובייקטיביות. צבאיות עובדות

 וכתב צבאי פרשן כל אותן. יודע בכיר
אותן. לדעת אמור היה רציני צבאי
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 הזה בהעולם נעשה הראשון הפירסום
 )28 (עמוד איש־השנה על בכתבה ),2350(

 המילחמה. של הכולל הניתוח במיסגרת
 כן ועל עובדות, כמה פסלה הצנזורה אולם
המדובר. במה לנחש רק היה ניתן

 העובדות פורסמו כאשר נשבר זה איסור
כתו אזבסרבטור. נובל הצרפתי בשבועון

 להעתיק הזה להעולם גם ניתן מכך צאה
 הצרפתי. העיתון מן כציטוט הידיעה. את
 (העולם תשקיף במדור בהבלטה נעשה זה

).2355 הזה
 צבאי פרשן לכל היה מותר הרגע מאותו

 אך — זו אמת לפרסם ישראלי עיתון בבל
 אבי איש־מעריב, זאת. עשה לא אחד אף
 במילחמה, חוויותיו על רשימה כתב רז,

 — הזאת הפרשה את באקראי הזכיר ושם
 והוא בעיתונו, פורסמה לא הכתבה אך

 לב שם לא איש בהארץ. אותה פירסם
בה. חבוי שהיה זה, לפרט

זה איך
ה! ר ק

 שוררת ברחוב היום. עד המצב זהו
 כוחותינו השיגו זו במילחמה כי הדיעה.
 של המזהירה בהנהגתם מוחץ, צבאי ניצחון

 איתן. ורפאל שרון אריאל הגאונים. שני
 נחלנו אלה שניים בפקודת כי היא האמת
 כישלון המכריע וברגע המכריע במקום

וב בייבשה עדיפות למרות חרוץ, צבאי
שיעור. כימעם לה שאין אוויר

 לנתח שיבואו הצבאיים, ההיסטוריונים
 דור, בעוד או שנה בעוד המילחמה את

 מבחינה זו. בנקודה ספק בלי יתמקדו
 הם כולה. המילחמה מוקד זהו צבאית,
 קרה זה אין עצמם; את לשאול יצטרכו

 דמוקרטית במדינה החופשית שהעיתונות
 לאחד יד נתנה ובכך זו, עובדה העלימה

ז ביותר החמורות ממערכות־הכזב־
 המכון לאוזני כמובן, הגיע. לא זה כל

יגיעו ואיך לעיתונות. הבינלאומי

2364 הזה .עולם

ת ב ת ד:8הלךו־ העועז* כ

מסומם!״ הייתי ..לא
 ,שאולם טוענות עקשניות •טבועות

 •טל מכריע טחקיממי נעלם פרי
 שהיה כגלל קבוצתו
 מכחיש אולסי מסומם.

^£ כתוקף. זאת ^1

ת ב ת \ ה^סור■ העזעו־ כ

בעיראק!״ ..דאלאס
הסו לפרשה דיין אודי קרא כך

 חברתו. הוא, מעורבים •טכה ערת
 והחבר טליה אשתו
שלה.

במחתות הנוות
 עז־ צעירה של המזעזע סיפורה
התו פרטי. באופן הפלה ביצעת

 אישפוז של שבועיים — צאה
 נזק אף ואולי
החיים, לכל גופני
לתיקון. ניתן שאינו

היינו ונכד■□
 שרכים פועלים אלפי לנים הדוורף של כשיאו

 פלסטיק. כיריעות ומתכסים כיפת־השמיים תחת
 של הפרדסים כלכ מתרחש זה כל

 ישראל נוסח עכדות השמן. מושכי
מחרידה. מציאות על כתכה — 1982

הקיבוצים? בנק
 את סופר (כתמונה) מושביץ מרק

 הכינלאומי שהכנק פשעה הכפף, הררי
 קיכוצי של לכנק להפוך עשוי הראשון
 וקיכוצי הצעיר השיטו■

סהמפד״ל.

שרון חרגיל
דזזהיעזו את שרוז אריאל חטף כיצד

0
 ההישג את שרון אריאל חטף

 והציג שהאמריקאים,
יחסי־ של כלהטוט אותו

שלו. אישי כהישג ציבור

מתאהב .אני

״סירסי המונח ממציא
 בועז הבימאי בורקאס״,
להעולם מספר רווידזון,

 כוכבות מס יחסיו על הזה
עבד ״אני :נמכריז סרטיו

0
נרצע

לרגליהן
של

'הכוכבות !

למען רצח
ר ס הנ

 ערכים יושכים בבתי־הכלא
 על עולם למאסר שנחתו

 ״על :טוענום הס אף רצח
 בכור

 המישפחה
 אי־אפשר

״לוותר !0

■דעו הם
רוצחים שחס

 והאלופים השרים ידעו מה
 ? הטבח לפני הפלאנגות על

 ה־ את סוקר הזה העולם
 פירסומים

 ערב
הזוועה.
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בחזרה

 ששהתה סרגוסטי, ענת
 מסויימת תקופה כמכר

 חוזרת אל־שידו׳, בשארם
 כחברת בדרום־סיני לבקר

 שניים
 מתושביד־

 של לשעבר
המקום.

< £ )

רטב! לא להי
 להיות הפסיק מעיל־הגשס

 הוא עכשיו בלבד. שימושי
>וציבעוני. עליז אופנתי, 0

לרוצחי□ יד
ש- העיתונאי־סופר  חארגנטיני־י

 את מאשים טימרמן יעקב ראלי
 פעולה כשיתוף־ ישראל ממשלת

 הפשיסטית ארגנטינה ממשלת עם
 להיות ורוצה ישראלי ״אני :וטוען

״ישראלי זך■ :

רי□ :0וווי3ק מדו
תשקיף
כמדינה

 בצידון בגינגראד — אישי יומן
 קרם כעוגת דמוקרטיה — הנדון

אומרים הם מה
 יצחק דולצין, אנט

 פרי אולסי ברזילי,
אנשים

 וגד קשת ביז — הורוסקופ
 מיכתכים

 תשבץ
קטן עולם

 שחם, דויד —
 אמנון יצחקי,

זילברמן ומנחם
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