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כלי־התיק־ מרבים האחרונים בשבועות
ת שור  לבצע הכוונה על ולדווח לדון בישראל *.

בלבנון. צה״ל של חרשה״ .התפרסות
 כוחות יהיו שבעיקבותיה פעולה על מדובר

 טובים קילומטרים כמה של במרחק מוצבים צה״ל
הנוכחיים. לקוויהם מדרום

נסיגה. פשוט: שם כזאת לפעולה יש בעברית
 או מאונס להתבצע יכולה כוחות של נסיגה

 זה אין בתקופת־רגיעה. או בתנאי־קרב מרצון,
 עובר צבאי כוח כאשר המושג. לגבי משנה

נסוג. הוא יותר, אחורית לעמדה קידמית מעמדה
 בנסיגת להודות אוהב אינו שילטון שום
 שכל מושגים, מיני כל הומצאו לכן כוחותיו
 במילה בשימוש הצורך את למנוע היא מטרתם

זו. שנואה —
 לשמוע היה אפשר השניה במילחמת־העולם

הגרמני, הוורמכט מיפקדת של הודעות מאות
 מחדש" .נערכים כוחותיה כי נמסר שבהן

 כי לימד במפה מבט רק חדשות". ב״עמדות
 קילומטרים מאות מצויות החדשות" .העמדות

הקודמות. העמדות מאחורי
 הן אף משמשות מחדש" .התפרסות המילים

 בצורות בהן להשתמש אפשר הזאת. המטרה את
שונות.

באש, מוסקווה בתי עלו .כאשר למשל:
בגרמניה." מחדש להתפרס נפוליון הקיסר החליט
 את הגרמניים הכוחות תקפו .כאשר או:

 להתפרס האדום הצבא החליט ברית־המועצות,
מוסקווה." לפני מחדש
 לשערי שהגיע .אחרי ההפוך: בכיוון וגם

 כוחותיו את לפרוס היטלר החליט מוסקווה,1̂
התאבד." מכן ולאחר בברלין, מחדש

 באל־ מונטגומרי תקף .כאשר דומה: וברוח
 התפרסות על רומל המרשל החליט עלאמיין,
 במחנות־ מחדש נערכו ושם בתוניסיה, כוחותיו

שבויים."
אכן. מגוחך?

 כלי־התיקשורת, הם מגוחכים פחות לא אך
 מדינה אינה ישראל הזה. במושג המשתמשים

 ומנהלי עורכי־עיתונים כאשר טוטאליטרית.
 שיקרי, במושג להשתמש מסרבים ורדיו טלוויזיה

 עצמם את מוצאים הם אין לשילטון, הרצוי
 אינה הצנזורה גם במחנה־ריכוז. היום למחרת
אמת. של במילים הדברים את לתאר מהם מונעת
 של הזאת העיוורת הצייתנות מניין כן, אם

 משתמשים הם מדוע עורכי״התיקשורת?
 הרצויים בעליל, כוזבים במושגים באורח־קבע

 מחשבתית? עצלנות פחדנות? זוהי האם לשילטון?
נרצע? עבד של פסיכולוגיה הגטו? מן הרגל

 מיבצע ^
הגליל שלוי ^

 צל המטילה זו, תופעה על פעם לא עמדתי
 הישראלי, עולם־התיקשורת על מאוד כבד

לאסונות. באחריות מלא לשותף אותו וההופכת
 למן הישראלית, העיתונות כל סירבה אילו

 .מיבצע בשם־השקר להשתמש הראשון, הרגע
 יתכן —זה שבועון שעשה כפי —שלום־הגליל״ ^

 כי לטעון מעז אני שקורה. מה קורה היה שלא
 הזה המושג את לעצמו שאימץ עיתון, שום

 להתעטף הזכות כיום לו אין המילחמה, בראשית
 את אחרים על ולגולל תכלת שכולה בטלית

לאסון. האחריות

 יש הכבושים. השטחים לגבי הדין הוא
 — בתנועת־השלום מנהיגים וגם — עיתונים

 השטחים של סיפוחם נגד ולילה יומם המטיפים
 במושג מאליו, מובן כדבר המשתמשים, אך האלה,
 שמאמץ שמי מרגישים הם אין ושומרון״. .יהודה
 ואין הסיפוח, ברשת נלכד כבר זה מושג לעצמו

 לנאום שמקשיב מי דיעותיו. לשאר רבה חשיבות
 על.יהודה מאמר קורא או ושומרון", על.יהודה
 הסיפוח, רעל את בתת־הכרתו יונק כבר ושומרון",

 היפות המילים כל מאשר יותר עליו ישפיע וזה
במאמר. או בנאום
 שהשתרש הנוהג את במיוחד מתעב אני

 בשם אלה לאיזורים לקרוא בעולם־התיקשורת
 מקורו זה מושג שם־תואר. בלי ״השטחים״,

 על־ידי דיעה להביע רצה שלא מי בפחדנות.
 לא גם אך הכבושים", במילים.השטחים השימוש

 לא וגם המשוחררים", ״השטחים להם לקרוא רצה
 החליט המוחזקים״, ״השטחים יותר המתון במושג
וחלק. חד ״השטחים״, להם לקרוא

אידיוטית. מילה היא זה, בהקשר ״השטחים״,
 העובדה קביעת מילבד דבר, אומרת היא אין

מדיני. או רעיוני פחדן הוא בה שהמשתמש
 שנכבש שטח הבינלאומי, החוק פי על

 להסדר עד הכובש, הכוח בידי והמוחזק במילחמה
 המעמד כבוש״. ״שטח הוא בחוזה־שלום, הסופי

 לא וגם משתנה, אינו כזה שטח של המישפטי
 ״הגדה לו לקרוא ממשיכים אנחנו לכן שמו.

 אידיאלית הגדרה זו שאין למרות המערבית',
 הסדר־שלום, יושג כאשר הנכונות. מבחינת

 שמו יהיה מה בעצמם הזה השטח תושבי יקבעו
החדש.

 קם קדיסט ^
ה * י ח ת ל

 במונחים השימוש על קטנה הערה ועוד
עיתון. של אחריותו ועל

 השמעת נגד שהפגינו מבחורי־הישיבה אחד
 מיכתב כתב בירושלים הנדל של המשיח

ארץ למערכת  הוא מניעיו. את הסביר ובו ה
 אך חבריו, של הבריונית ההתנפלות מן הסתייג
עצמה. המחאה את הצדיק
 לפרסם חייב הגון ועיתון לגיטימי, מיכתב זהו
 את הכותב מצטט במיכתב אולם כזה. מיכתב
ש״ו קריסט .זה זו: בצורה היצירה  עתה שמת... י
ש״ו קריסט המתים.״״ מן קם י

 הנגר יוסף של בנם מנצרת, היהודי לצעיר
 בן־האלוהים, את בו ראו שחסידיו מרים, ואשתו

 בפזורה, היהודים ישוע. מובהק: עיברי שם היה
 לו קראו הנוצרים, של מקנאותם רבות שסבלו

שו בשם במרירותם  ימח־ של ראשי־התיבות — י
 במיכתבו בחור־הישיבה, בא עתה שמו־וזיכרו.

 להדגיש כדי הגרשיים, את לשם והוסיף להארץ,
יש״ו. השם: של הזאת המשמעות את

 משלנו, במדינה כבני־חורין חיים אנחנו כיום
 תמהני הגלות. ממורשת — כביכול — חופשיים

 גם בעמודיו, להופיע כזה לגידוף המניח עיתון על
למערכת. המיכתבים במדור
ארץ עורכי היו מה  הופיעו, אילו אומרים ה

ס, למערכת במיכתב מ טיי ק־ ר  מושגים ניו־יו
 רועודהזונות, או.אברהם הממזר' רבנו ״משה כמו
היהודים"? אבי

הקדסי: השנור כתבת

ארליך
 שאף לא מעולם הוא פשוט, איש היד, הוא

 ותדמיתו לביבודים או לכסף לכבוד,
 שאיפתו אותו. עניינה לא הציבורית

 — לשלוט היתה היחידה ^
לתווך, בחוטים. למשוך
הצטיין. הוא ובכך למתן,

.,האוצר השש־ כתבת

בגדה ההסתדרות
 הזדמנות־פז ודתה הרופאים שביתת

 השכירים שכר את להיטיב להסתדרות
 העולט ואת. עשתה לא היא אך - בישראל

ה מהלך את מנתח הזה
המני את וחושף שביתה

הצדדים. של הנסתרים עים

מתנכלים
ל לזיג

ם מיטב קרי  של החו
(בתמו זיגל בנימין

מעבוד פורשים נה)
 בעלי הסיבה: תם.

 מיפל־ ועסקני שררה
ם גות  ל־ המקורבי

ל מתנכלים שילטון
ת מחלקת הו חקירו

 נאה,
חו  והצלי

 לגרום
לשיתוקה.

הראשי ברחוב פיצוץ
טן בעלי והמיליונרים הבנקאים  תיקשו־ אי

 את לקדם כדי מקומונים של רשת הקימו רת
ר בעיתונאי ובחרו עיסקיהם, אי  כדי קוטלר י

 החשוב העיתון את שיערוך
 לא הם הזאת. ברשת ביותר
עו ד לתפקיד. בחרו הם במי י

לאף מתחת
 בו לשמור בטוח פחות הכי המקום מהו

 מרסל המישטרתיות. הכספות חםצי־ערך?
 של מוזרים מיקרים כמה מנתח זוהר

 ב־ פריצה-אבירה-גניבה
 כי וקובע תחנות־מישטרה,

ש השוטרים בין גנבים. י

 לש זריםמו

0

 אתה, איפה
מלוז

לו תו בלעה כאי  האדמה, או
 ,10ה־ בן גרינברג גולן נעלם

די שנלקח ביו בי  -זו לחרל. א
 פרשת תהיה

שוחמ־ יוסליה

< £ חו ״2 מס' כר(
האם. ששת

שהתחתנתי!״ יודעים .,לא
 הזה להעולם מיוחד בראיון
 על בת־אדם מיכל מספרת

 יחסיה על חולת־הגפש, אמה
שה עם חי, מ ר  על מיז

 ואומרת שלה הסרטים
 עם ״התחתנתי בפסקנות:

 משה
 מטעמים

 ביורד
קראטיים!"

בואי
הירח לאור

ד עם יחד ם 8000 עו סי  שאגה נלהבים צו
ת רי שי ש ה במלוא י  מסע בהוסעה גרונ

 הירח לאור
ד של י ו ו י די

אי (בתמו בו
כ שלא נה).

 היא אחרים,
 עי- שוחחה גם
ה בחדר מו

שלו. הלבשה

אשרה חתונה
 שביט ניסים בקצב התאהבה עג׳מי יפה החיילת

 לכך התנגד משה אביה להתחתן. והחליטה
 את גזז אותה, כלא בתוקף,

בפניה. אותה והיכה שערותיה
 ניצחה האהבה לבסוף אך

^£ בהיחבא. התחתנו והשניים ^0

עימות
 התנגד לפיד יוסר

המ על כתבה לשדר
 גבול־. .מיקרה חזה

 דמונדה בין העימות
 וגולדה אל״סאוויל

 חריף לו נראח מאיר
 המחזה מחברת מדי.
 של בתו חזן, רות חיא

 מנהיג
 מפ־ם
 יעקב
חזן. ©

ליהודים לא
בלבד

ח פולאק, יוסי ש
ה קן חז מ  עקומים, ה

 של סיבלותם המתאר
 תחת הומדסכסואלים

 כועס הנאצי, המישטר
 מר לא .הם הקהל. על

 רק שלא לשמוע כנים
 היהודים
סבלו."

מתלונן.

מהשאוד בחזרה
 פאנק עידית הציירת

 כיצד מספרת (בתמונה)
 בראשה, בגידול לקתה

ש הניתוח את מתארת
פח את בשווייץ, עברה

 :ואומרת ותיקוותיה, דיה
 .למדתי
 שהחיים

 דבר זה
רצינה"
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חשיש אצבע וגם אלוהים אצבע
0

 אותו מצא הוא אלוהים. את להפש כדי הקיבוץ את עזב אלף ישי
 אלוהים״. בשם.אצבע תמהונית כת מנהיגת שני, רינה בדמות

מריחואנה. ובהפקת הקנאביס צמח בגידול הורשע זמן־מה לפני
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