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הו שעי הנביא לי
 בין עתה רווח חדש מושג

 בתל־אביב: הגימנסיה תלמידי
ערבים״ ,,ציד

 הכיבוש של הראשונים בימים
 נבואה, ליבוביץ ישעיהו השמיע
 ללא־ספור: פעמים מאז חזר שעליה

 העם את יגבש שהכיבוש בעוד
 ללא ויהרוס ישחית הוא הפלסטיני,

הישראלי. העם את תקנה
 שאישרה פרשה, התפרסמה השבוע

ת פי חו  זו. נבואה של התגשמותה את ל
 תלמידי חשוכות. טינות ך

 השתתפו, שהם גילו הרצליה גימנסיה
 בספורט המישמר״האזרחי, במיסגרת

ערבים', ״ציד בפיהם הקרוי חדש,
 בניידת, בלילה יוצאים השיטה:

 אותם מובילים מיעוטים', ״בני תופסים
 לשם אותם ומענים חשוכה לפינה
 בעיטות מכות־רצח, השיטה: הנאה.

 הדבר ועוד. הגוף, חלקי בכל במגפיים
 מעשי את להחריד עד מזכיר

הנאצית. בגרמניה פלוגות־הסער
 רבבות לילה מדי לנים בתל־אביב

 הם הכבושים. השטחים תושבי ,*ערבים,
 בעיר, השחורות העבודות את עושים

 ״העיר תל־אביב, אין ובלעדיהם
 כלל יכולה הראשונה', העברית
 אסורה בעיר שהלינה מכיוון לתפקד.

 לכושים כמו השטחים', ״תושבי על
בלתי־חוקית, היא זו לינה ביוהנסבורג,

 כך על יודעים שהמעבידים אף י
זאת. ומעודדים

 המישמר־ בבסיס חברתי. ריקבון
 ״ציד הפך מוגרבי באיזור האזרחי

 עליה ניצחה קבועה. שיטה הערבים'
רחמים. שרה אחת הבסיס, מפקדת

 1חריג מצב זה אין התלמידים, לדברי
 של אחרים בבסיסים גם קיים הוא

 אחד שזהו נראה המישמר־אזרחי. י
 1 בני־ של העיקריים מגורמי־המשיכה 1

למישמר. !י״נוער
 הטובים גם הזדעקו. לא התלמידים

 — לדבריהם — שהתנגדו שבהם,
, העילית בני התקוממו. לא למעשים,

 השיכבה הישראלית, החברה של
 לגלות מיהרו לא מחר, של המנהיגה |
 כך על סיפרו הם ברבים. התופעה את 1
 למורי פנו ההורים רק להוריהם. י

 נזעקו. ואלה הרצליה, הגימנסיה
 בשקט התבקשה רחמים שרה התוצאה:
זאת. עשתה ואכן להתפטר,

חריג. כמיקרה נראה זה לכאורה
 רק לא כך. זה אין הצער, למרבה

 מיותר אירגון — במישמר־האזרחי
 ריקבון של גורם שהפך לחלוטין,

 גם בכר. עוסקים — חברתי
 בשיעמום הנתקפים אנשי־המישטרה,

 ערבים לתפוס רגילים סיוריהם, בעת
; מכות־ להם ולהרביץ בלילות ברחוב

 המיקרים של המוחלט ברוב רצח.!1
 חשש מפאת הקורבנות, שותקים י

— להם. יבולע שמא מוצדק
במלואה. התגשמה ישעיהו נבואת

הממשלה
פחות אחד

 התפטר, ודת6בן־ מרדכי
 לא עדיין סביבו והתעלומה

פוענחה
 מרדכי לו קם אחד בהיר חורפי ביום

 ישראל, בממשלת שר בן־פורת,
והתפטר.
ככה. למה?

 אינה הממשלה בן־פורת: הסביר
 הוא אבל מרוצה. הוא אין מתפקדת.

 להצביע וימשיך בקואליציה ישאר
מתפקדת. שאינה הממשלה בעד

 מאשר יותר מוזר זה אין אך מוזר, זה
 כה. עד כשר בן־פורת של כהונתו עצם
 מיוחדת־במינה: תופעה היווה הוא

 מלבד איש מייצג שאינו סיעת־יחיד,
 שולחו־ ליד בכסא ושזכה עצמו, י

הממשלה.
 כמו ותיק פוליטיקאי לגבי אך

 אילו להתפטר. סיבה זו אין בן־פורת
2423 הזה העולם
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הבינלאומי, איל־העיתונות עיקרה:

 מתעניין האוסטרלי, מורדוק רופרט
 הישראלי הצהרון של מניות ברכישת
״מעריב״.
 שמורדוק, מפני ביותר, הפתיעה הידיעה
 עד הקפיד העולם, ברחבי עיתונים שקנה מיליארדר

 ובארצות האנגלית, בשפה עיתונים רק לרכוש כה
 הלונדוני, טיימס את רכש כך הדוברות־אנגלית.

 ומחאות. זעם של לגלים בשעתו שגרמה עיסקה
 עורר שם וגם בשיקאגו, חשוב עיתון רכש לאחרונה

סעדה. הדבר
 לסטות מודדוק מוכן הידיעה, לפי

 מניות הראשונה בפעם ולרכוש ממינהגו
 רצונו בגלל אחרת, בשפה עיתון של

 הישראליים. לידידיו עמדת־כוח להנחיל
 ידידו שהוא שדון, אריאל בולט אלה בין

רב. זמן מזה
 קבוע באופן כותב דן, אורי שרון, של דוברו

 עיתון פוסט, ניו־יורק מורדוק, של אחר בעיתון
 פרו־ישראלי ״יותר שהוא עליו שנאמר סנסציוני

 לתמיכה היא כשהכוונה ישראלי." עיתון כל מאשר
בישראל. ביותר הלאומניות במגמות
 הוואוד הוא ושית מורדוק של משותף ידיד

 ״מועדון יו׳ר שהיה מי נודע, מישפטן סקוואדרון,
בארצות־הברית. היהודיים האירגונים של הנשיאים'

 במגמות העולם בכל תומך מורדוק
 של נלהב חסיד הוא השאר בין ימניות־קיצוניות.

 מרנרט בריטניה, ממשלת ראש ושל רגן רוגלד הנשיא
תאצ׳ר.

 עובד אל הזה״ ״העולם פנה באשר
 הוא ״מעריב־, מניות מחצית בעל בן־עמי,
 נבונות כל פייג, ובלי וכל, מכל הכחיש
למורדוק. מניותיו את למכור מצידו

 מורדוק של התעניינותו על כלל שמע לא לדבריו.
 מעולם היה לא כי קבע הוא הישראלי. בעיתון

 על כזאת פניה כל דוחה היה ומעריב כזד״ משא־ומתן
ברעמי. התפאר מורדוקף את לקנות יכול ״אני הסף.

מדי?" גדול דג זה אין ״האם
 בן־עמי, אסר כסף,' של כמות כל להשיג יכול ״אני
שדרוש!' סכום כל מביא אני לחדל, יוצא ״כשאני

 למעו
והמוסד שדוו

 אילו שהרי ביותר, רצויה זו טוטאלית כחשה ך*
 מקוד בכך היה להתבצע, כזאת עיסקה יכלה 1 1

רבה. לדאגה
 של הקודמות רכישותיו עוררו במיקרה לא

 השתלטות כי סערת־רוחות. שונות בארצות מורדוק
 חשוב מקומי עיתון על עולמי איל־עיתונות של

פירושו הדמוקרטי. למישטר אוטומטית סכנה מהווה

 יכול זרים, אינטרסים בעל זר, שארם הוא דבר של
 ובכו־ חשוב, לכלי־תיקשורת המערכת קו את להכתיב
באותה דעת־הקהל את לכוון האפשרות את לרכוש

ארץ.
 טיימס את לקנות למורדוק התאפשר בבריטניה

 המונעות משוריינות, עתבות שנתן אחרי רק החולה
המערכת. קו על להשפיע ממנו

 של רכישות על קרבות בכמה מורדוק עסוק כיום
 הטלוויזיה וורנרו, (האחים הקולנוע בעולם מניות
 יכול ארצות־הברית חוקי לפי בארצות־הברית. והרדיו

 לאדם תחנות־שידור. לא אך עיתונים, שם לקנות היה
 להחזיק שם אסור ארצות־הברית, אזרח שאינו זר,

טלוויזיה• או רדיו בתחנת מניות של ניכר במיספר
 לדמוקרטיה התיאורטית הסכנה

 לאור יותר עוד גדולה היתה הישראלית
 העמדת מורדוק. של הידועות דיעותיו

 שחץ אריאל לרשות גדול כלי־תיקשורת
 של מיקבץ־ההון באמצעות ואנשיו,

 מחוללת היתה זרת עיתונאית אימפריה
בישראל. הפוליטית הבימה על גדול שינוי

 של היו־יורקי בעיתונו בולט כבר הזה הכיוון
 של ככנופייה הפלסטינים את מתאר פוסט מורדוק.

 הקיצוניות העמדות את סייג בלי מצדיק טרוריסטים,
 ובשטחים בלבנון מסשלת־ישראל, של ביותר

 על ילדותיים בסיפורים בעיקר ומתמחה הכבושים,
 את לקבל אפשר לפעמים הכל־יכול. הישראלי המוסד
קהילודהריגול של העיקרי הביטאון הוא כי הרושם

 מילהמת ^הישראלית.
הצהדוגיס

 המילחסה לאור במיוחד מעניין עניין ך•
בישראל. הצהרונים בין והולכת המתלהמת \ 1

 להוציא הארץ העיתון מתכונן חודשים כמה מזה
 ישראלי העתק מעין להיות שנועד משלו, צהרון לאור

 סנסציוני עיתון הגרמני, בילד־צייטונג של
אדירה. לתפוצה שהגיע לחלוטץ, ובלתי־רציני

 לא חדשוהסעדיץ מתומר הארץ(שם של הצהרון
 מפני לאור, ייצא לא גם כי הסבורים ויש לאור, יצא

 יכולה הוצאתו שוק־המודעות של הנוכחי שבמצב
 מדברים בהארץ עיתונאים כהתאבדות. להיראות

 להוות עלולה כזאת שהרפתקה הסמה על בגלוי
 רכשו בינתיים אך עצמו. הארץ של קיומו לעצם
 — שוקן גרשום מישפחת - הארץ בעלי

 חדשה, מערכת והקימו ביותר, יקרים מיתקני־רפוס
 לעיתונאים בדולארים משכודות־עתק הצעת תוך

אליה. לעבור מומים שחיו
 היתה כה עד הארץ תוכניות של היחידה התוצאה

 הארץ אחרונות. ידיעות לצהרון גדולה דחיפה מתן
 הלוח מן פרש כאשר אחרונות, ידיעות עם רב

 הרוווחים. חלוקת על סיכסוך של רקע על הכפול,
 — ידיעות לבעלי נראה הארץ של המתוכנן העיתון

נקטו כן ועל בהם, ישירה כהתגרות — מוזס מישפחת

בך־עמי* בעל־מניות
לחד״ם!

הסכנה. פני את לקדם כדי קיצוניים אמצעים
 בעמוד השבוע נראתה התוצאה

 להדפיס התחיל הוא ״ידיעות״. של הראשון
 חידוש מלאים, בצבעים ומודעות תמונות

הישראלית. היומית בעיתונות גדול
 עבר ידיעות מאחור. מעריב נשאר הזה במירוץ

 עד שהשתדל מעריב, התפוצה. מבחינת מזמן פניו על
 נראה ה״המוני', ידיעות לעומת ״רציני' להיות כה

 מץ, בתיאורי עמודים עתה ממלא הוא כאובד־עצות.
 העיתון החלים. הוא כי נראה לא אך קהל, למשוך כדי

הזמן. לרוח עצמו את מתאים אינו והמסורבל הכבד
 מורדוק של האפשרית התעניינותו את הופך זה כל

 של מאסיווית הזרמה יותר. לסבירה מעריב במניות
 עיתונאית אימפריה על החולש איל־הון, על־ידי כסף

הגיוני. פיתרון להיות היה יכול בינלאומית,
 בן־עמי עובד של הטוטאלית הכחשתו

זו. לאפשרות קץ הסתם, מן תשים,
לנדאו. אלי הרצליה ראש־עיריית חתנו, עם *

 גרוטסקי שהיה האבסורדי, במצבו חש
 הישראלי, הקואליציוני במישטר גם

 המינוי את מקבל היה לא הרי
מלכתחילה.

כן, אם למערכות. מיכתבים
התפטר? מדוע

 הרושם מן להתעלם היה קשה
 שהועלו בחשדות קשור שהמעשה

 (מיל׳) והאלוף הזה העולם על־ידי
 של לתפקידו נגעו הם פלד. מתי

 שהונחו הפצצות בפרשת בן־פורת
 על־ידי בבגדאד יהודיים במוסדות
 על־ירי שם שאורגנה ציונית, מחתרת
המוסד. שליחי וחבריו, בן־פורת

 על להשיב פומבית הבטיח בן־פורת
 תחת זאת. מלעשות נמנע אך החשדות,

 מיכתבים מידידיו כמה כתבו זאת
 הסברים הציעו ובהם למערכות,

 מדוע התמוהה: לעובדה דחוקים
 כעבור בן־פורת את העיראקים שיחררו

 שנלכד למרות המעצר, מן ימים כמה
 שנדון שני ישראלי שליח בחברת

 כעבור רק וששוחרר למאסר־עולם,
שנים. עשר

בעינה. נשארה התעלומה

הפגנות
),שקטה(סד הפגנה
 עבשיד ״שלום מפגיגי רבבות

 הלאומגית, ירושלים את כבשו
 בלט האמיתי הבעס אד

בהעדרו
שהת הארוכה, תהלוכת־הלפידים

 נעים, ירושלמי בערב לאיטה לה נהלה
 רק מרשימה. היתה כמעט, אביבי

 הדרכים בצירי עמדו מעטים ירושלמים
במחזה. לצפות כדי

 לזכר ההפגנה צעדה שנה, לפני כמו
 הבגיניסטי בנתיב גרינצווייג אמיל
 רחוב מדינת־ישראל: בכל ביותר

 בשכונות הגובלים וגן־סאקר, בצלאל
ונחלאות. זיכרונות הוותיקות

 המתנכלים נעדרו שהפעם אלא
 לקרוא טרחו בודדים ורק למיניהם,
 שלום אנשי לעבר גנאי קריאות
עכשיו.

ירושלמים ברעם: חיים מדווח

 השקט את ייחסו ויודעי־דבר ותיקים
 של הכדורגל לקבוצת דווקא הזה

 תחילת לפני כשעתיים מכבי־יפו.
 את בית״ר־ירושלים נחלה ההפגנה
 לקבוצת בליגה הראשון הפסדה

 צעירי־השכונות מיפו. הבולגרים
 חסידים ככולם רובם העיר, במרכז

 הפצעים את ליקקו בית׳ר, של נלהבים
 את שהביע אחד איש־שכונות בבתיהם.
 חוזר בגין ״שמנחם תיקוותו

 הזה להעולם הסביר לפוליטיקה",
 בגוון גם להסביר ניתן השקט שאת

 אמיתית. חרטה של מסויים
 בצעדה ראו ירושלים של החרותניקים

 לאו־דווקא הפגנת־אבל, אמיל של
הממשלה. נגד פוליטית תגר קריאת
 שלו. את עושה הכלכלי המצב גם

 כהן־אורגד ויגאל שמיר יצחק הצירוף
 בלי ההמונים. את להצית כדי בו אין

 ייצאו לא שרון ואריאל בגין מנחם
 להפגנת־נגד חרות של ההמונים
אלימה.

 עצמה ההפגנה צימחוני. סיגנון
 ההנאה משהו. מעורבים רגשות עוררה

היתה היפה ישראל של מפרצופה

 היה חסר תיסכול. בריגשות גם מהולה
 ״מה של אווירה מין שררה הכעס.
 לא זה את זה אהלאן, הולך, איך נשמע,
 על אמיתי זעם חסר מזמן.״ ראינו

 יוצרי על שולחיהם, על הרוצחים,
 לאחרונה שחזרו אווירת־הלינץ׳

 לפני רק המרץ. בכל לפעילותם
 מחנה־השלום נגד שרון הסית שבועיים

 את להביא רוצים שהם בטלוויזיה וטען
 זאת כוונתם, ״זאת לתל־אביב: הערבים

מגמתם.'
 היתה הכללית התחושה

 למיפגן־ הצופים יצאו כאילו
 בתאונת־ שנהרג חבר, על אבל

 נעשה הקדמון החטא דרכים.
 שאנשי ברגע שנה. לפני כבר

 למנחם הניחו עכשיו״ ,,שלום
 הגן בחנוכת להשתתף בגץ
 את פטרו הם אמיל, לזכר

אחריות. מכל הלאומי״ ״המחנה
 תנועת־השלום איש אמיל,

 הונצח אבריו, רמ״ח בכל הרדיקאלית
שהיה עצור בכאב צימחוני, בסיגנון
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