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ב גם מפות. תמיד יש שרון לאריאל
 בטלוויזיה מוקד בתוכנית השבוע הופעתו

הצ אישי) ויומן שידור (ראה הישראלית
 להראות באה היא גדולה. במפה טייד

 קילומטרים כמה של קטן מרחק רק יש בי
 הקילומטרים 45 של הדימיוני הקו ביו

צה׳׳ל. כוחות עומדים •שבו האמיתי הקו וביו
 ב- כי אגב בדרך העיר כך, על בדברו

לקו אף צה״ל הגיע לא כלל אחת גיזרה

ליפשיץ כתב
לתבוסת? אחראי מי

 הגיזרה על הצביע הוא הקילומטרים. 45
הסורי. והצבא צה״ל שבין העיקרית

 ולא עיתונאים־חוקרים, מולו ישבו אילו
 במקום בו עטים היו שדרנים־מתרפסים,

 שסו קרה מה אחד, רגע זו. נקודה על
 אף זו בגיזרה כוחותינו הגיעו לא מדוע

 הגיעו לא מדוע ז הקילומטרים 45 לקו
 ז היעד שהיד. ביירות־דמשק לכביש שם

 ניתנה לא וממילא נשאלה, לא השאלה
במ שכתבתי בדברים כלולה היא תשובה.

 (הנמלט ושלושה שבועיים לפני זה דור
 סולטאן- לרגלי הקרב על ),2365 ,2364 הזה

תבוסה. נחלנו שבו יעקוב,
 הועלמו וממדיה, משמעותה זו, תבוסה

ש הישראליים, הצבאיים הכתבים על-ידי
הציבור. לידיעת להביאה היתד. חובתם

 די לא
ברמיזה

 האירו הדברים, את שסידסמתי אחרי
 הכתב שיף, שזאב לכך תשומת־ליבי את

 בשעתו רמז הארץ, של המצטיין הצבאי
 אחרים. גם עשו שכך יתכן זו. פרשה על
 ברמיזא. לחכימא די לא זה, במיקוד. אך

 בעלות צבאיות עובדות על מדובר כאשר
לילד לקרוא יש מכרעת, כה חשיבות

התרחש. אשר את באיזמל ולנתח בשמו
 ז אחראי היה מי ז נכשל מדוע ז נכשל פי

 למלכודת צה״ל של גדוד-שיריון הכניס פי
 נשלח זה שכוח לכך הביא מי קלאסית?

 בלי הכנה, בלי מספיק, חימוש ללא לקרב
 השאיר פי אגפ״וז על הגנה פלי מודיעין,

 מבלי אחריו, נסגרה כשזו במלכודת, אותו
לה דרושה שהיתה התגבורת את לו לשגר

 לאי־השגת זו מפלה גרמה מדוע צלתו?
 פני לשינוי ובמילא זו, בחזית המרכזי היעד

 האחריות מתחלקת איד כולה? המילחמה
 החזית, מפקד איתן, רפאל הרמטכ״ל, בין

 בן- אביגדור הגיזרה, ומפקד דרורי, אמיר
גל?

 עכשיו, וגם בשעתו. פורסם לא זה כל
 סיפין- להתפרסם מתחילים הדברים כאשר
 בכמה המואמנים הכתבים מסתפקים טיפין,

 השבוע שיף ניתח כך ושם. פה פסוקים
 ועמד הסורי, בצבא המילחמה ליקחי את
 במילחמה, הובס לא הסורי שהצבא כך על
 גחלים, הישגים השיג שלו הנ״ם נשק וכי
?ה. בקרב השאר בץ

 מבקש ואני שגיתי, אחת בנקודה אולם
כך. על סליחה

 — רוחמה מקיבוץ שיפר עופר הקורא
 שלח — שרון אריאל לחוות השכן הקיבוץ

 מחודש חותם השבועי המוסף של גליון לי
ליפ עודד של מפורט מאמר ובו אוגוסט,

 ״הקרב היתד. הכותרת זו. פרשה על שיץ
להיות.' צריך היה שלא

 הקרב של מצויין תיאור יש זו בכתבה
ליפ עודד וכישלונותיו. מחדליו על כולו,
 שהצטיין בנגב, ניר-עוז קיבוץ חבר שיץ,

 כאן עשה זו, במילחמה אחרות בפרשות גם
 את ראיתי שלא חבל מאוד. טובה עבודה

עלי. כולה לכך והאשמה כן, לפני הכתבה

 הממדלור
עדנה של

 מיסגרת ליפשיץ אז צירף למאמרו
המסבי פאר, עדנה הגברת של פועלה על
 כה במהירות עלתה כיצד בדיעבד רה

 סגנית- לדרגת טוראית מדרגת מסחררת
 בגלי־ לשליטה פשוטה ומשדרנית אלוף,
צה׳־ל.

 שהפירסום לכך דאג שמישהו מסתבר
 חוקא יבוא שחור קרב אותו על הראשון

 מסרה שהיא מובן פאר. הגברת של מפיה
ה את שוקולד. של עבה במעטה כך על

 שהאחריות והעקוב־מדם, המחפיר כישלון
 של שיכמו על כמובן, רובץ, לו העליונה

 לסיפור בהבל־פיה הפכה היא דרמטכ״ל,
 פאר הגברת ואומץ־לב. גבורה של מלבב
 איבדתם שבו שלב היה ״האם :חייל שאלה

 :השיב ניצול-הקרב, והחייל, ?״ תיקווה
 מה יעשה שהקדוש-ברוך־הוא האמנו ״לא,

 צה״ל. של בכוחו גם האמנו לנו... שטוב
 המוסמכים הגורמים בנו שמטפלים ידענו

 והדרג שהרמסכ״ל מרגישים אנחנו ביותר...
 שאפילו מיגדלור, כמו זה צה״ל של הבכיר

 באיזשהו הוא אותו, רואה לא אתה אם
לך!״ מאיר מקום
 הגברת את אוהב הרמטכ״ל פלא זה אין
המיקצרעי. למחסורה ודואג פאר,

:דזגךדשד העוסו־ זו3כת

האמון! את אימנו
 כזמנו בודדים שקטעים כרב־שיח,

 חיל• טייסי דנים לפירסום, הותרו
 כמילחמת־ זזחיד כפעולות האוויר
 תחושותיהם את מגלים הלבנון,

וקוב ההפצצות, כעת
 המדיני ״הדרג עים:
 בו שלנו והאסון שיקר

________התערערו״

האחור•: ־11111*1 כחובת

עו!יונים רנתוב
 שובל דורית הצעירה העיתונאית

 :ושואלת סנסציוני ספר־מין כתבה
 כולם עניין? מזה עושים ״מדוע

 אכל זה, את עושים
 לא אני מדברים. לא

 על לכתוב מתביישת
האמת;״ כד את זה

המעופף ל המנכ״
 למייל אוהב מרכז־הירידים, טנכ״ל בר״גרא, יעקב

 מה הטיפים. משלם תשכון על כעולם
 לעצמו שזזיבד האיש בגרמניה מחפש •1*1

 מיוחדת ומידה מפוברקת? ביוגרפיה
מפתיעים. פרשים חושפת הזד. העולם של

הבא שו־הביטחון
שרון אריאל שד מקומו את יתפוס מי

 וע־ מסקנות כשיתפרסמו
 יעשה מה ? דת־החקירה

 הוא מי את 1 בגין מנחם
? שרון יגיב כיצד ? יעדיף

כנושה עיתוגות
 לקריאה אסור — בעברית לפרסם שמותר מת

ה את לחסל מנסה הצבאי הצנזור בערבית.
פוסל הוא בשטחים: הפלסטינית עיתונות

סר.־ תרגומים מהעולם, חדשות
פרש־ דברי העברית, עיתונות

וספרות. שירה וגם נות,

שוי נשתוק רא
 בעצרת שהשתתפו כפר־שלם תושבי
 יפי- לבד. שהם גילו והאבל המחאה
ה התנועה של הנפש

 ראשי גם כמו קיבוצית, ■
 ל- התייצבו לא •תמ״י,
צ״ץ/ נגד במאבק ימינם

פושם־וגל אוליך
 של עיתונם הבוקר, שנסנר מאז

ה שנות כסוף ליברלים
הניזכר, שילם לא סס,

 הוכו את ארליך, שיטחה
הספרותי. המדור לעורך

 . דזועום חזות
הרצזו

 וזניח פליישר מוטי הזמר
 בית־השי־ באסדת קוביות־קרח

•מל■ יוסף גן־הוואי. של נזוש
 מקוס־הבילוי של הבעלים נילן,

 מעלה המחודש,
 משנות זיכרונות

* *1^ המאוחרות 40ה־ *

■ורד
חר ח

 שהייה אחרי לישראל לחזור שהחלים צור, שרגא
מס בארצות־הברית, שנים שמונה של
 על בלופ-אנג׳לם, היורדים חיי על פר

 ישראל, במדינת־ מחדש קליטתם קשיי
!״שוטים של מגן-עדן ״ברחתי :ומכריז

0

ממוות ״נסית״
 נחשב הדיזנגופי בית־הקפה

 ״שמאלגים״. של למעוזם
 גלילה החמישי בימי אד

 אוהדי על־ידי המקום נכבש
 הבאים תל־אביב, גית״ר
 טופסי למלא
ולהיפ טוטו

 כל עם גש
החבר׳ה.

מחר מסוג מיפגש
 חסידים ביו מעניין נזיפגש
 מסורתיים ויהודים פולין יוצאי
 מפוארת בחתונה לוב. יוצאי

מ בן־החסידים השיא בנתניה
 אמרגני גדול כיום שהוא פולין,

באנג תאיגרוף
 את ובעולם, ליה
העו לבת בנו
מלוב. לים

ג!בוש■□: מדורים
4 תשקיף
5 במדינה

12 העם אוייב - אישי יומן
13 הנדץ

 תורגמן, אברהם — אומרים הם מה
 זכרוני, טיבי שריד, יוסי לוי, מורים
14 אליאן ויונה גאון יהורם 16 אנשים
18 בלונים

24 מיכתכים
28 תשבצופן

 האירופי, השלום מחנה — קטן עולם
32 והשטחים דנמרק
33 כעולם אנשים

36 ישראל לילדת
38 לו לה לי

42 הסרחלת רחל
45 איתן רפאל — הורוסקופ

48 ראווה חלץ
רד - נייר של נמר  אמאדו דו

50 קניוק ויורם
 52 שהיה הזה העולם היה זה

55 שידורים מיכחר
56 פאפואה נזינהגי — שידור
60 קולנוע
65 ספורט

 למוצץ החדש התקן — והשקל אתה
70 לתינוקות הישראלי

^ 3 2367 הזה העולם


