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גדש משה נקניקך־הדולארים פרשת

 אך כשלעצמו. מעניין זה ומסתעפת. הולכת
 הפרשה, של אחד היבט במיוחד מעניין אותנו
לנו. הנוגע

 מסויימים בעיתונים צצה חורשים כמה לפני
 את לקנות זה בדש עומד כאילו זדונית, בדותה
חלקו. או כולו הזה, העולם

 המניעים לגבי השערות בשעתו פירסמנו
 ביקש הוא זו. בדותה להפיץ בדש את שהביאו

 סבר, הוא מס־ההכנסה. ועל המישטרה על לאיים
בחקי מלהמשיך יירתעו שהשילטונות כנראה.

 עיתונאי מכשיר בידו שיש יתברר אם נגדו, רתם
הזה. העולם כמו רב־עוצמה

מענ שאלה על להשיב ידענו לא אז גם אך
 מגוחכת בדותה להחדיר בדש הצליח איך יינת:

 המסויימים העיתונים פירסמו איר לעיתונים? זו
 ואיש-אמונו, בדש ביחמת הזאת. הבדותה את

 לשאול מבלי דבר, לבדוק מבלי כהן, חזי הנוכל
בכלל? איתנו להתקשר מבלי ואף אותנו

 בהם יש שאולי פרטים, כמה מתגלים עכשיו
 נהג בדש כי מסתבר העניין. על אור לשפוך כדי

 בזול סחורה אספקת על־ידי רבים אנשים לשחד
 שיטות הופעלו האם אחרות. והטבות בחינם או

 הבדותות את לעיתונים להחדיר כרי גם כאלה
הזה? העולם על

 בפעם הבדותה פורסמה לי, שידוע כמה עד
 שהש־ מבלי ראשית, כותרת בשבועון הראשונה

 מאי- תגובה ולקבל פינו את לשאול טרח בועת
 בחינמון הבדותה אותה פורסמה מכן לאחר תנו.

לש מבלי שוב שוקן, מישפחת של התל־אביבי
 בילתה החינמון של שכתבת אף — אותנו אול

 כוונת־זדון על מעיד זה מחדל במחיצתנו. שעות
מובהקת.
 ובין האלה הפירסומים בין קשר יש האם
ויותר? יותר עכשיו המתגלות בדש, של השיטות

 סרה לא
קדושה ^

 המישפטן מתח נייר״ של ״נמר בספרו
הישר העיתונות על קטלנית ביקורת נגבי משה

 תחת אותו, והמשרתת לשילטון הנכנעת אלית,
תפקידה. את למלא

 הזה העולם חרג ומעולם מאז כי ציין נגבי
 ביטל 1962ב־ כי הזכיר השאר ביו זה. מכלל
 העולם של הצבאי הכתב של ההאמנה את צה׳׳ל
 בעיקביות פועל הזה שהעולם בטענה הזה,

 עתרנו צה״ל.' של חינוכו לרוח המנוגד ״בכיוון
 הצלחה. בלי אך לצדק, הגבוה לבית-המישפט אז

השרירותי. השילטון על הגן החוק
 כאז צה׳׳ל?״ של חינוכו ״לרוח מנוגד היה מה

 לשלום, בעיקביות חזה העולם הטיף עתר״ כן
 דויד אז עמדו שבראשה הרישמית, המדיניות נגד

 חיוב תוך פרס. ושימעון דיין משה בן־גוריון,
 ביקורת גם מתחנו ובריא, חזק צבא בקיום הצורך
 צה׳׳ל של המיקצועי־הצבאי הניהול על נוקבת

 פיו שעל הקו אותו זהו תקציב־הניטחון. ועל
הנדון). כיום(ראה גם הזה העולם נוהג

 העיתד של לנוהג לחלוטין מנוגד היה זה קו
 מותחים שאץ הסכמה שררה שבה הכללית, נות

 קדושה, כפרה נחשב צה׳׳ל צה״ל. על ביקורת
 לראש*הממ־ היה די מעשיה. אחרי להרהר שאץ
העיתונים עורכי את לכנס ולשר״הביטחון שלה

 כל וישתיקו לדום יקפצו שאלה כדי היומיים,
שהיא. ביקורת

 שיכרוך בעיקבות יותר עוד התחזקה זו מגמה
 והובילה ששת־הימים, מילחמת של הניצחון

 הזה העולם יום־הכיפורים. של לאסון במישרין
הממש האסון מפני שהזהיר היחידי העיתון היה
 עיתונאים כמה נתקפו זו מילחמה אחרי ובא. מש

 הזה, העולם את מחקים והחלו בהירהורי־חרטה
 שוב הפכו והעיתונים חיש־מהר, נרגע המצפון אך

התו מערכת־הביטחון. לרגלי נדרסת אסקופה
מילחמת־הלבנון. היתה צאה

 ושוב הירהורי-חרטד״ שוב נשמעים עכשיו
 על ביקורת למתוח הכללית בעיתונות מעזים

 הפעם שגם מנחש אני ותקציבה. הביטחון מערכת
 בודד שוב יישאר הזה והעולם המצפון, יירגע

זו. במערכה

לקומיסאריס
הופכים עורכים

אקטו פרט נגבי גילה טלוויזיוני כראיון
המצב. על המעיד אלי.

 היומיים(אותה העיתונים עורכי כי סיפר הוא
 השתכנעו לשימצה) הידועה ״ועדת־עורכים״

 לחילו- המשא-והמתן על פרט שום לגלות שאין
 בהחלפת רבר של שהסתיים'בסופו פי־השבוייט

 צה״ל. שבויי בשלושה ביטחוניים אסירים 1150
 נושא לגבי השתקה של קשר קשרו העורכים

זה. חיוני
עורכי־העיתו־ זה. בקשר הסתפקו לא הם אך

לה אותו וביקשו הצבאית הצנזורה אל פנו נים
 בוועדת- חברים שאינם מי על בכוח זה קשר טיל

הזה. העולם על קרי: העורכים.
 עורכי- של זו לבקשה נענה הצבאי הצנזור
 פי על לו, שיש הסמכויות את והפעיל העיתונים

 גם גנז וכך הבריטי, המנדאט של חוקי־החירום
זה. נושא על מילה כל אצלנו

 כי ואומר לוי, משה הרמטכ״ל, בא עכשיו
 שגיאה, בגדר היתר. זו בפרשה הצנזורה הפעלת

 לדיון כולה הפרשה את להביא היה מוטב וכי
מועד. בעוד ציבורי
 זה לא כי לחלוטין כאן להבהיר רוצה אני
 נלח לקשר־השתקה שותפים היינו שלא בלבד

 עשרות כוחנו. בכל בו להילחם שניסינו אלא זד״
 קטעים הצנזורה על״ידי אצלנו נפסלו פעמים
 זה בעניין הופענו אחת פעם זד״ לנושא שנגעו

 נאסר זה עניץ העליון(גם בית־המישפט לפני
לפירסום).

 של פעולתה את רבה בחומרה לדאות יש
 לגיטימי ציבורי דיון שמנעה הצבאית, הצנזורה

 בציבור, שנוי־במחלוקת בהכרח שהיה נושא על
 להשמיע הלגיטימית הזכות לציבור היתה ושבו

ההחלטות. על ולהשפיע דעתו את
 את שיבעתיים רבה בחומרה לראות יש אך

 על המופקדים עורכי-העיתונים, של התופעה
 קושרים שהם בלבד זה שלא חופש־העיתונות,

 פונים גס שהם אלא השתקד״ של קשר ביניהם
 הדברים את להשתיק כדי הצבאית הצנזורה אל

 עורכי-העיתונים הופכים כך אחרים. בעיתונים
 המידע של לדיקטטורים עצמם את הממוסדים

 של מזו נופלת שאינה דיקטטורה — במדינה
קומוניסטית. בדיקטטורה קומיסארים

־

מכחכים
הארציש־ הצנחנים לזכר שנערך הכינוס, )3 מעמיד (המשד

 לאירופה, מילחמת־העולם בשלהי שיצאו ראליים נחמה של ליבה את לשמח ביקשה פולה כאשר
שדה־ המנדט. בימי היה, שם כי במעגן, נערך אלבום־תמונות במתנה הימים, באחד לה, והגישה

גסומסיאה בציור־קיר הגרציות״ ״שלוש
- ביתו קיר על כתב אחד יהודי

התיזמורת בחגיגת ולהט רבין שרון,
יותר מקורית עברית, נוסחה -

 הטבעת של תצלום גם שכלל בן־גוריון, דויד על
 מאוד כעסה נחמה אלטלנה. אוניית־הנשק

 כזה, תצלום שהכיל האלבום, את לקבל וסירבה
 להוצאת־הספרים הורה בן־גוריון שדויד אחרי ורק

 השניה מהמהדורה המזוויע התצלום את להשמיט
 אותו, לקבל כהן נחמה ניאותה אלבום, אותו של
הבן־גוריונים. שני של הקדשה עם

רחובות יעקבסון, אריה

הכינרת שפת ער מעגן
ההמו בכינוס המטוס התרסק היכן
).3.7 הזה (העולם 1955נ־ נים

 ציפורה שמתבלבלים. הראשונים לא אתם
 היא במעגן־מיכאל. באסון נהרגה לא המנוחה כסה

במעגן. באסון נהרגה
 האלה המקומות לשני המשותף היחיד הדבר

 מעגן, אבל ).1949(שנה באותה נוסדו שהם הוא
 ומעגן־ ,הכינרת שפת על שוכנת האסון, קרה שם

חדרה־חיפה. לכביש מערבית מצויה מיכאל

 הצנחנים את הבריטים אימנו שבו קטן, תעופה
סירני). ואנצו סנש חנה היו (שביניהם האלה

רעננה פרידמן, חזי

המקורות אל שיבה
 (העולם האחרונים פומפיאה ימי על

).3.7 הזה
 לחינגת הזה העולם שנתן הכותרת את

 הגזירות את גזרו שבו ביום בתל־אביב, העשירים
 אליה כרטיס־הכניסה שמחיר חינגה, הציבור, על

 הכנסתו על בהרבה עלה פלוס) דולר 500(
 שחיקת־האימים, בטרם עוד שכיר, של הממוצעת

 מקורית עברית, בכותרת בשקט להחליף יכולתם
ועמורה. סדום יותר:
 ב־ שחי אחד, יהודי עשה בדיוק, כך, כי

 עוד הוא ).79( הווזוב התפרצות בשנת פומפיאה
 אומנם ביתו, קיר על בפחם, לכתוב, הספיק

ועמורה. סדום לטיניות: באותיות
חיפה קפלן, איתן
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