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 רחוב תל־אביב, והמינהלה: המערכת ♦ הישראלי תוחדשה שבועון הזזד, .העולם
 עורך ♦ אמרי אורי הראשי: העורך ♦ ,136 תא־דואר .03־232262/3/4 טל. ,3 גורמן

 מוטוביץ תמי כיתוב: עורכי ♦ פרנקל שלמה מערכת: רכז ♦ שנון יוסי תמית:
 אהובה דפוס: עורכת ♦ סרגוסטי וענת צפריר ציון מערכת: צלמי ♦ נוימן וגיורא

ח  המו׳׳ל: ♦ זכרוני רפי המודעות: מחלקת ♦ סימון אברהם המינהלה: ראש ♦ ?
בע־מ .גד־ הפצה: ♦ תל־אביב בע׳־מ, החדש־ .הדפום הדפסה: ♦ בע־מ הזה־ .העולם

 היטלר אדולף הפליג ״מאבקי״ בסיפרו
 בכך התפאר הוא המודרנית. התעמולה בשבח

 ולילה ללילה, יום להפוך יכולה טובה שתעמולה
 עיניו במו רואה האדם כאשר גם כלומר: ליום.

 שיאמין לכך להביאו ניתן השמש, מאירה שבחוץ
חושך. זהו כי ליבו בכל

 במדינה התעמולה על דיבר היטלר
 כל על השילטון שולט שבה טוטאליטרית,

 סרבניים עיתונאים שולח כלי־התיקשורת,
 ומונע קפדנית צנזורה מפעיל למחנות־ריכוז,

 מקובל זרים. לשידורים להאזין האזרחים בעד
 דמוקרטית, בחברה יתכן לא הדבר כי להניח היה

חופשית. עיתונות קיימת שבה
במדינת־ישראל שנסיון־החיים חוששני

אכן דובר
דילמה

 דברים, כאן מתרחשים זו. אופטימית הנחה מפריך
 ולתיקשורת. לפסיכולוגיה למומחים עניין שהם

 ההשקפה את לחלוטין לשנות כדי בהם יש
זה. בשטח המקובלת

 במדינה גם לפתח ניתן כי בעליל הוכח
 של מערכת חופשית, עיתונות בעלת דמוקרטית,

ליום. לילה ללילה, יום ההופכת וכיזוב תעמולה

 פיגועים 290
בצפון

 ותשאל אזרחים 100 ברחוב כיום תעצור אם
 שלפני בשנה הצפוני בגבול קרה ״מה אותם:

 בוודאות מהם, 99 ישיבו — מילחמת־הלבנון?"
 היישובים את הפציצו ״המחבלים גמורה:

 הזמן כל ישנו הילדים יום. בכל כמעט בקטיושות
גיהינום.״ היה זה במיקלטים.

 בקריית־שמונה, דומה מישאל תערוך אם
דומה. תשובה תקבל
 ביודעין. משקר אינו המשיבים מן אחד אף

כך. אכן היה שזה כיום מאמינים הכל
 היה שנה באותה לחלוטין. שונה האמת אך
 אי־פעם, היה שלא כפי שקט הצפוני הגבול
 אף תקריות. ם ו ש בו היו לא .1970 מאז לפחות

 שבו אחד, ממיקרה חוץ נהרג. לא ד ח א ישראלי
 של הפצצה על בירי ״המחבלים־ הגיבו

 שלא הקפידו אז וגם — בלבנון שלנו חיל־האוויר
 תקריות. היו לא פשוט — אחת בנפש אף לפגוע

 חוליות חדרו שבהם מיקרים של קומץ היה
 מבלי מודיעין, לצורכי כנראה לגבולות־המדינה,

יעדים. לתקוף

 שהושג שביתת־הנשק, הסכם בעיקבות זה כל
 אש״ף שלישי. צד באמצעות ואש״ף, ישראל בין

 הצליח ערפאת ויאסר ההסכם, על בקפדנות שמר
 על גם המוחלטת מרותו את להטיל הכל להפתעת

 שהחשש ספק אין הפלסטיניים. אירגוני״הסירוב
 תפקיד מילא ללבנון ישראלית פלישה מפני
 לספק רצה לא אש״ף זו. מרות בקבלת חשוב

 האמתלה, נמצאה לבסוף להתקפה. אמתלה
ן שנערך בנסיון־התנקשות כידוע, ו ד נ ו ל  ב
 הפועל טרוריסטי גוף אבו־נידאל, קבוצת על״ידי

ד ג  משרת רבים פלסטינים לדעת ואשר אש״ף, נ
ממשלת־ישראל. את

 מאמינים זה כיצד האגדה? נוצרה איך כן, אם
גס? שקר שהוא בדבר אלפים מאות

 השבוע, התגלה זו משיטה קטן חלק
 יעקב תת״אלוף צה״ל, דובר בין בחילופי־דברים

שיף. זאב הארץ, של הצבאי הכתב ובין אבן,
 6מה־ צה״ל דובר של להודעה התייחס שיף

 היו כי בה נאמר ללבנון. הפלישה יום ,1982 ביוני
 הפסקת־האש הסכם מאז מחבלים פעולות 290״

 הפר שאש״ף כלומר — ״1981 ביולי 24 בתאריך
 באופן בו, צד היה לא כלל (שהוא ההסכם את

חודשים. 11 באותם פעמים 290 רשמי)
 :שרון אריאל של מערכת־הכיזוב הגיעה איך

 בה נכללו מאוד: פשוט זה? דימיוני למיספר
 בלבנון יוניפי״ל וכוחות אש״ף אנשי בין תקריות

 מטוסים לעבר אש״ף כוחות שירו יריות (!),
 של ויריות בלבנון, אותם שהפציצו ישראליים

 נגדם שפעלו חיל־הים ספינות לעבר אש״ף אנשי
 שנלכדו אנשי־אש״ף נכללו לבנון. במימי

 לבנון) בשטח חניתה־(כלומר: לקיבוץ ״צפונית
 בתגובה ישראל שטח לעבר כוחות־אש״ף של וירי

 לשיא צה״ל. תותחי בידי הפגזתם על ישירה
 את זו ברשימה כלל צה״ל כאשר הדברים הגיעו

 ביוני, 5ב־ כוחות־אש״ף בידי שנורו הפגזים כל
 מטוסינו שערכו האדירה ההפצצה למחרת

 ההתנקשות על כתגמול כביכול בביירות,
הסב^'. כ״הפרת נמנה כזה פגז כל בלונדון.

 המקורית בהודעה כמובן, פורט, לא זה כל
 צה״ל חיילי נשלחו שבו ביום דובר־צה״ל, של

 שאכן באמונה יצאו הם בלבנון. ולמות ללחום
 ושהם גיהינום, של מצב הצפוני בגבול שרר

 ״שלום על לשמור כדי נפשם את מחרפים
הגליל״.

ן ף א חשף לא לי, שזכור כמה עד ו ת י  ע
 הזה, העולם מלבד בישראל, אחד

, מסכת־שקרים ב ו ש ח ה י ה ה ז ש ה ע ש ב ו  ז
 הדברים המילחמה. של הראשונים בימים כלומר

 של מוות כניתוח־אחר־המוות. עתה, רק מועלים
 חיילי 500 כמעט וביניהם בני־אדם, אלפי הרבה
צה״ל.

דילמה
גודאה

 אהוד, אדם הוא אבן, יעקב דובר־צה״ל,
 אותה על בלהט להגן יצא השבוע והגון. תרבותי

שנה. מלפני הודעת־כזב
 שבה הנוראה הדילמה על אור מטיל הדבר

 את מוצא הוא כאשר הגון, אדם עצמו את מוצא
 עומדים בראשה אשר במערכת פועל עצמו

איתן. ורפאל שרון אריאל כמו אנשים
מוצא. ללא סתום מבוי שזהו נראה

הקדמי: השער כתבת
במצור רופאי□

 אליעזר עם מתקוטט ארידור יורם
 בגין, מנחם של בצווארו ואוחז שוסטק

 — י לנקוט שנאלצו והרופאים,
 אומרים: בצעדי־ייאוש,

 פצצת־זמן, היא ״השביתה
לתקתק.״. ממשיך והשעון

 מבקריה וגם האוצר מדיניות של הסניגורים גם
 מעיזים אינם ביותר הצעקניים ^

 הידרדרות האמת: את לומר
 המילחמה על־ידי נגרמה המשק

בלבנון. והממושכת הבזבזנית

חרשים נגר
 סאדיס־ התעללות ״זו

 מאשים לשמה,־ טית
 התל־אביבי הפרקליט

המט שלנגר, אהרון
 של בתלונתם פל

 שהוכו, ערביים פועלים
 בוזו
 והושפלו

•  על־ידי •
שוטרים.

אושרי: שער
ב □כץ בל

 דוחה בירושלים, הרוסית הפנסיה ראש
 הרצח, בפרשת המישטרה גירסת את

 שחדרה ״המבין וטוען:
 שתיים לליבות השבוע

 לליבו חדרה מאחיותינו,
>בעולם!״ נוצרי כל של 0

״ ל ק ל ר,מ ק מ ח סטודנטיאליים מהפכים ל
או״ ויזדהו־ול• דחחוללד חיפה ראוניררסימוז 1 1 ״ 1 י י ״ 1  אנשי מהפכה: התחוללה חיפה באוניברסיטת

 עיירות־פיתוח, בני רק״ח, ואנשי התחייה
 הקימו ערביים וכפרים מצוקה שכונות

 בבחירות שניצחה קואליציה
 ובת״א הסטודנטים. לאגודת

 העבודה של קואליציה ניצחה
מתוח. מאבק אחרי והשמאל,

שחק!
לבדו

 הזה להעולם אישי בווידוי
 על גבריאלי מרים מססרת

 של והצלחה שסל ריגעי
מאב על שחקנית־תיאטרון,

 על תסקירים, להשיג קה
 ומכריזה וגירושיה נישואיה

 .לא זאת: בכל
 היות טוב

לבדו!״ האדם

הומוסכסוארים רק לא
 המיסתורית, במחלה להיפגע עלול גבר כל

 ההומו־ ״תיסמונת הקרוייה
הרופ קובעים סכסואלים״,

אים.
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קין ר מ  תו
ל ל ע ם כ ל עו ה
 החמישים, יום־הולדתו לקראת
 ליבו את תומרקין יגאל שופך

 בני־מיש־ על — בעסיסיות
 חבריו על פחתו,

 על וגם ומכריו
המדינה. מנהיגי

והמיזוווה הנשיא
 מכו־ עיקלו לפועל ההוצאה אנשי

 טארום, במישרדי עתיקה נת־טלקס
 והנשיא הרומנית, חברת־התעופה

זעם. ציאושסקו ניקולאי הרומני
 מיזוודה בגלל הכל

 ישראלים לזוג שאבדה
 מחופשה חזרה בטיסה
ברומניה. שבילו

מיפקד סרבני
 רבים אזרחים שמצאו המתוחכמות הדרכים מהן
האוכ ממיפקד, להתחמק כדי

 הכולל השבוע, שנפתח לוסין
הפרט? לתחום חדירה

□ 1 □'11 11*

כמישפחה רעל
 לכן — אותו להרעיל מנסה שהיא בתו את האשים האב

אמה. ואת אותה למוות דקר
 שקית־ניילון הציג הוא בבית־המישפט

 שממשיכים להוכיח כרי דם, מלאת
בחייו. שוב ולהתנכל אותו לרדוף

<לד־סוב
כנסת

 דמון חיים הטרי הח״כ
על סרגוסטי לענת מספר
 ביפו הגדול בשטח נעוריו

 הכיתה, בוועד פעילותו ועל
 שלו הקריירה את סוקר

 ומסביר במיפלגת־העבודה
 ניתן כיצד
 לצידי להלך

סהתלם.
קאן תשעת□

 והקהל הוענקו הסרטים
 דיווח התסזר. המשועמם

 על בקאן, הססטיבל על
 ועל שערוריות־הזוטא

 שהתרחש
 מאחורי
הקלעים.

קלאסי סיפנר
 באילת: קרה זה הפעם

 תחתונים לבוש גבר
 במיס־ מתרוצץ נראה

 לאחר המלון דרונות
 שברח
 מחדר

לו. לא

הקסעים: המדורים
4 תשקיף
5 במדינה

10 תמרורים
11 הנדון

 יהושפט — אומרים הם מה
 יצחק אסטרוק, אדית הרכבי,
 עומר דבורה אופק, יצחק בן־נר,
12 תגר ודויד
16 אנשים
18 בלונים
21 פורום

22 מיכתבים
24 תשבץ

28 תאומים מזל — הורוסקופ
31 אישי יומן

שב עובר חשבון 33 ו
38 ישראל לילות

42 המרחלת רחל
46 זה וגם זה

52 ראווה חלון
54 נייר של נמר

56 שהיה הזה העולם היה זה
59 שידור
60 שידורים מיבחר
62 ספורט

74 והשקל אתה

2386 הזה העולם




