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 מופיע זה מדור אין בלל בדרך

 בשנה האחרון שלפני בגליון כלל
 של התמונות באות במקומו העברית.

 השנה ועד 1951 מאז אנשי־השנה
 לחרוג עליי הפעם אך האחרונה.

 פרשות על להגיב כדי זה ממינהג
 שמילאו הזה, העולם עם הקשורות

 העולם כי נדמה העיתונים. עמודי את
 מאורעות, לסקר הוא שתפקידו הזה,
 בעיתונים מרכזית לידיעה בעצמו הפך

מסויימים.
 למונולוג נוגעת הראשונה הפרשה

 בהעולם שפורסם דמיאניוק, ג׳ון של
 אחד זה היה חודשיים. לפני הזה

 העיתונות של הגדולים הסקופים
 לקורא השוב ושרות היישראלית,

 מה לשמוע עניין לו שהיה הישראלי,
 מורשע!) לא התשור(חשוד, האיש בפי
 טוב־ במחנה־המוות שומר שהיה בכך

ה .איוואן בשם שם ושזכה לינקה
איום״.

 עיתונאי הישג גם היווה זה סקופ
 את עורר כן ועל ראשונה, ממדרגה

עי וכמה כמה של וקינאתם זעמם
 למאבק בהקשר עכשיו,. תונאים.
 שרות נציב של חקירתו סביב שנערך

 הישג משמש סויסה, רפי בתי־הסוהר,
הי הצדדים בין ככדור־מישחק זה

ריבים.
 שתפסו חסודים, חברי־כנסת כמה
 עם (יחד פרשת־סויסה על טרמפ

 לרפורמות קץ לשים הכנה תשוקתם
בבתי־ סויסה שהנהיג הליברליות,

ציטרץ עיתונאי
הכרטיס! בעד שילם מי

 ימנית־ נשמה לכל לזרא שהן הכלא,
 סויסה את לנגח החליטו קיצונית),

 נעזרו הם שלנו. הראיון עם בקשר
 על־ידי להם שהודלפו ב״גילויים"

 בסויסה. בגרה אשר כנופיית־השלושה
 שהתחנפו סויסה, של עוזריו שלושת

 אספו שעה ובאותה שנה, במשך אליו
 כי טענו נגדו, מרשיע חומר בשקידה

 הוכנסה ברק, דפנה הזה, העולם כתבת
 בניגוד דמיאניוק, עם והופגשה לכלא

 דמיוניים סיפורים סופרו להוראות.
 ניהלתי שכאילו שיחות על כגון לרוב,

 נבראו. ולא היו ושלא סויסה, עם
 כ״מינד שהתחפשו גמורות בדותות
חוקרים. של צאים"

 זה, במחול־שדים די לא כאילו
 אחד בא העיתונות, טורי את שמילא

 שבה ארוכת כתבה וכתב בכר אילן
 בין היחסים על ססגוניים סיפורים סיפר

 בתי־הסוהר שרות נציב שלנו. הכתבת
 הפך שבעיקבותיהם רמלה, כלא ומנהל

 העולם של כתב למעין מנהל״הכלא
 ועוד לכלא, ברק דפנה הוגנבה הזה,
 פיקאגסייס פרטים בתוספת ועוד,

 מדוודעיקוב נלקחו כאילו הנראים
הולי מסרט או בפרשת־גרושין בלשי

ב׳. מסוג וודי
 הוא לי, אומרים כך זה, בכר אילן

 מלכא, שימעון של ותיק פרוטקציונר
 זמן מזה וזעם כנופיית־השלושה, מנהיג

 הזה. העולם של הסקופים על רב
לו, יבושם
 סלחנות באותה להתייחס אין אך

 הקדיש זה צהרון מעריב. למערכת
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 אכול־ כתבלב של זו מפוקפקת לכתבה
 הראשון. בעמודו כותרודענק קינאה

 כתבת־ זוהי ביותר הטוב במיקרה
 שבאה(כביכול) אחר, עיתון על הלשנה
 וכל שלו, מקורות־המידע את לחשוף

גלויות. ושינאה קינאה של ברוח זה
 מניעים להסתיר כדי מזוט גרוע אך

 על מעריב שפך אלה, מכוערים
 ומבחיל־למדי סמיך רוטב הזו הדייסה

שהת בסיגנון מתחסדת, לאומנות של
וש הטובים, בימים למעריב אים

 וחדל מנכסיו ירד ממנו כתוצאה
 במדינה ביותר הנפוץ העיתון מלהיות

 כי נראה אומרים). הם מה (ראה
 הכל אך השתנה. אומנם הכל במעריב

הדבר. אותו נשאר גם
 על חוזר אני עצמה, לפרשה אשר

לא אותנטי. היה הראיון אמרנו: אשר

 שובות• נעשי״ איי נגלה
ו ה א נ ה

 השבוע שהתייחסה אחרת פרשה
בעקיפין. לנו נוגעת הזה, להעולם

 כתב- נגד סישפט הגישה התביעה
 ציטרין, בני הזה, העולם של לשעבר
 תמורת טובת־הנאה קיבל כי בטענה
 הזה העולם פירסומי על השפעה
 מנהל שהיה מי בר־גרא, יעקב בעניין
תל־אביב. עיריית של הירידים מרכז

 הזה בהעולם לעבוד חדל ציטרין
 ככתב עתה מכהן והוא כשנה, לפני

 מוניטין־ בתשלובת־העיתונים כלכלי
כספים־גלובס.

 למד, אני כך טוענת, התביעה
 ללונדון כרטיס־טיסה קיבל שציטרין

 טוען ציטרין ואילו בר־גרא, מידי
הכרטיס. עבור ששילם
 במישפט להתערב מתכוון איני

 יו־ ״סוב בבחינת שהוא ועומד, תלוי
 הערות, כמה להעיר ברצוני אך דיצה״.

 ולמנוע דברים להבהיר כדי הנחוצות
 עקב להתעורר העלולות טעויות

בעיתונים. הפירסומיס
 גישת את בהחלט מחייב אני

 בעל הוא שעיתונאי האומרת התביעה,
 ניתן כן ושעל ציבורי, תפקיד

 אם ובהפרת־אמונים במירמה להאשימו
 אני שנים מזה בתפקידו. מועל הוא

 כי האומרת חברתית, לדוקטרינה מטיף
 החברה של חיונית זרוע היא העיתונות

 על מוטלת כן ועל הדמוקרטית,
 הציבור כלפי מוסרית חובה העיתונאי

משרת. שהוא העיתון וכלפי
 בחירת על תמה קצת אני אמנם

 אך זו. תקדימית לתביעה האובייקט
 מזעזעות פרשות בארץ נודעו לאחרונה

 אחד כל ידועי־שם. נוכלים ששני על
 כספים נדיבה ביד העבירו לבת,

 איני אך אותם. ששירתו לעיתונאים
אלה. כשיקולים להתערב מתכוון

שלנו: העניין של לגופו
 1983 בינואר פירסם הזה העולם

 את חשפנו שבה גדולה, סידרת־כתבות
 גילוי היה זה בר־גרא. של מעשיו

 התייחסו לא שאז אגב, (חבל, ראשוני.
 התלהבות באותה העיתונים, שאר לכך
השבוע.) ידיעות את פירסמו שבה

 נגיעה כל היתה לא ציטרין לבני
 הבעתי בדיוני־המערכת סידרה. לאותה

 אנחנו מגזימים שמא החשש את אז
 זו, לפרשה מקדישים שאנו בשטח

לא״הכי-חשוב. למוסר הנוגעת
 להפסיק היה יכול לא ציטרין בני

 לא היא בכך. רצה אילו גם הסידרה, את
לו. 'נגעה

 בהעולם חבר״מערכת שום בכלל,
 כלשהו, פידסום למנוע יכול אינו הזה

 תחום־אחתותו זהו שהוא. נושא כל על
 עיתונאי. יכול היותר לכל העורך. של
 להסתיר בתפקידו, למעול ברצונו אם

 זה גם אך אישית. אליו שהגיע מידע
 אחרת דרך ימצא בעל־המידע כי קשה.

 את למערכת. המידע את להעביר
 בית־הסישפט. לקבוע יצטרך השאר
לפסק-דינו. נמתין

 שנגרו אדם, שום כללי: ובאופן
 טובות־ מקבל הוא כי סביר חשד עולה
 להסתיר או להביא כדי כלשהן הנאה
 הזה. בהעולם ימים מאריך אינו מידע,
 בחמישים זה. בעיתון דבק לא כך משום
ביותר. הקטן הרבב קיומו, שנות

במרינה
העם

בטכסאס בצורת
 המדינה מתנהלת האם

 בהיעדרם יותר טוב
המרכזיים? השרים •מל

 מפריכה האחיות פרימת
זו אופטימית אמונה

 שאמרה בדיחה בארץ נפוצה בשעתו
 אשכול לוי שר־האוצר של יועציו כי

 בצורת!" ״יש בידיעת־אזעקה: אליו באו
 אשכול. נזעק ״היכן?"
 היועצים. אמרו כמובן." ״בארץ.

 חששתי ״לרגע אשכול, נרגע ״אה."
בטכסאס!" בצורת שיש

 לא היום ועד מאז נשאר? מי
ראשי־ לדעת כי נראה הרבה. השתנה

 לגורלה חשובה ארצות־הברית המדינה.
עצמה. ישראל מאשר יותר ישראל של

 להסביר היה אי־אפשר כן. אלמלא
 ראש־ה־ השבוע: ששרר המצב את

 ערך שם בארצות־הברית, היה ממשלה
 גדולי עם עטורות־פירסום פגישות

מעצמות־העל. שתי
 וראש־הממשלה־המיועד־ שר־החוץ

 שמיר, יצחק בעוד־שלושהישבועות
 כדי לארצות־הברית, הוא גם טס

 להיוועד. שניתן מי כל עם ישם להיוועד
האו״ם. עצרת במיסגרת

 גם שהה ניסים. מיטה שר־האוצר,
כל דיונים לשים בארצות־הברית, הוא

 אריאל שר־התעשיה־והמיסחר. כליים.
בקולומביה. שהה שרון.
המ את מנהל מי בארץ? נשאר מי
פת. וגירעון נבון יצחק דינה?

 היה יכול ציניקן הפגישות. בץ
 פריים יס, הסידרה ברוח לטעון.

 בממשלה צורך כל שאין מיניסטר!
 לניהול מועיל רק ושה־עדרם ובשרים.

המדינה. ענייני
 אין אך כללית. נכון להיות יכול זה

 שום שבה ישראל, של במציאות נכון זה
 עצמו על לקבל מעז אינו פקיד

 להאקר דומה האנגלי האקר אחריות.
 סר אין אך אישי). יומן הישראלי(ראה

ישראלי. האמפרי
 מאוד מדאיגה בצורה התברר הדבר
התע פקידי־האוצר האחיות. בפרשת

 המשא־ את משכו כאשר בציבור, ללו
 שנועדה בטקטיקה האחיות, עם ומתן

 להתיש הנשמה״, את להן ״להוציא
 שלמדו האחיות, אותן. לרכך וכך אותן

 המיש־ כללי את ביסודיות אך באיחור
 שר־הבריאות המחלקות. את נטשו חק,

 הוא כי והערב השכם המכריז גור. מוטה
 היה ראש־הממשלה, לתפקיד מועמד

חסר־אונים.
 ראש־ של להתערבותו זעקו הכל

 זמן לכך שימצא ברגע — הממשלה
ההיסטוריות. פגישותיו בין

מדיניות
הגרוד שר־החוץ

התעצבנו. לא הסובייטים
 הם מה יודעים הם

ישראל עם יהמים רוצים:
או לעצבן להם ניתן לא ״חברים.

 השבוע. גורבאצ׳וב מיכאיל קרא תנו!"
 נגד המנהלים לאמריקאים. התכוון הוא

 בגלל תקיף, מסע־תעמולה הסובייטים
 במוס־ אמריקאי עיתונאי של מאסרו

 של המסר ריגול. של באשמה קווה
 ימשיכו זה, מסע למרות גורבאצ׳וב:
 עם לפשרה להגיע בנסיונם הסובייטים

האמריקאים.
 גם טובה הזאת הסיסמה כי נראה
 הסובייטים בין הנרקמים ביחסים

וישראל.

 שעבר בשבוע למי? — המחיר
 ברית־המו־ את פרס שימעון העליב
גסה. בצורה עצות

 ימים במשך בכך. רצה לא הוא
 מרחוק, הסובייטים אחרי חיזר ארוכים

 ועידה כינוס על הדיבורים באמצעות
 יעד — התיכון למיזרח בינלאומית

 בין היתה. פרס כוונת מובהק. סובייטי
 רבות־ פגישותיו ללוח לצרף השאר.
הרו לפני העולם. מנהיגי עם הרושם
סובייטית. אישיות עם פגישה גם טציה.
 גיורג׳ עם פרס נפגש כאיטר אך
 את למד האמריקאי. שר־החוץ ־טולץ.

 א־נם־מס־ האמריקאים עובדות־החי־ם.
 את שתחזיר כזאת. לוועידה כימים

 יתר המרחבית. לזירה ברית־המועצות
 סחורה זוהי ארצות־הברית בעיני כן: על

 היום בבוא אותה למכור ׳שאפשר
 שולץ כבד. מחיר תמורת לסובייטים.

 לישראל, ישולם שהמחיר מעוניין אינו
לאמריקאים. אלא

 כשפניו פגישה. מאותה בצאתו לכן.
 פומבית להכריז פרס נאלץ מתוחות,

 תנאים לסובייטים להציג מתכוון שהוא
לקבלם. יוכלו לא שהם כאלה.
 דיבור כי חשש שפרס ספק אין

 של ראש״הממשלה מצד זה, מתגרה
 סיכוייו את יקלקל קטנה, מדינה

 אך הסובייטי. שר־החוץ עם להיפגש
טעה. הוא

 הסובייטים יתנגדו. לא הערבים
 קרת־רוח, בצורה מישחקם את מנהלים

 אותם. לעצבן לפרס גם נתנו לא והם
 בן־ שר-־החוץ, שוורנאדזה, אדוארד

 נפגש גורבאצ׳וב, של הגרוזי חסותו
פרס. עם השבוע
 העיקבי במאמץ מחושב, צעד זהו

 יחסים לכינון להגיע מוסקווה של
האפ במהירות ישראל עם דיפלומטיים

 לברית־המו־ להחזיר המטרה: שרית.
 לאפשר במרחב, חופש־תימרון עצות

הבינ הוועידה כינוס את לקדם לה
דעת־הקהל את לרכוש לאומית,

 לשפר הפרו־ישראלית, האמריקאית
 על עולמית פשרה לקראת האווירה את

החימוש.
 ספק ואין בפוליטיקה, קובע העיתוי

 הנוכחי שהזמן החליטו שהסובייטים
ער מדינה שום הסיבה: ביותר. מתאים

 לכינון להתנגד כיום יכולה אינה בית
ישר עם ברית־המועצות של היחסים

הסיבות: אל.
 יפה. בעין הדבר את יראה אש״ף •

 מוס־ עם יחסים יש שלאירגון מכיוון
 רק יכולה וושינגטון, עם לא אך קווה.

 אש״ף בין מתווכת לשמש מוסקווה
 גם מקווה אש״ף הנהגת וישראל.

האח החזרת למען תפעל שמוסקווה
 יכולה אינה כך משום וגם לאש״ף. דות

סובייטי. צעד לשום להתנגד
 הקיצוניות, הערביות המדינות •
ואינן במוסקווה תלויות ולוב, סוריה

להתנגד. יכולות
 הפרו־מע־ הערביות המדינות •
תומ הן כן ועל בשלום, רוצות רביות

 בהשתתפות בינלאומית בוועידה כות
מוסקווה.

 החלטות לקבל רגילים הסובייטים
 החלטה, שמתקבלת ברגע אך באיטיות.

 עם הפגישה בזריזות. מתבצעת היא
שוב. זאת מוכיחה פרס

לסין הדרך ארוכה
 משרד־החוץ בין

 ומישרד־החקלאות
סמוי. קרב נטוש

ההצלחה? אבי יהיה מי
 ברית־ עם היחסים שחידוש בשעה
 תהליך יש במהירות. מתקרב המועצות

סין. לגבי דומה
 כמה כך על התפרסמו השבוע

 כתבה על נוסף בעיתונות. ידיעות
 בטלוויזיה(ראה עזרן חנן של מצויינת
שידור).

 מתחבאת אלה פירסומים מאחורי
 מישרר־החוץ בין סמויה התחרות

השוש תפקיד על ומישרד־החקלאות.
 היחסים. לכינון הציבורי בין

 את לקיים עדיין מעדיפים הסינים ־
 יש שבו המעשי, במישור היחסים

 ולא מרכזית, עמדה למישרד־החקלאות
 למישרד־ השייך המדיני, במישור

 אנשי״החוץ חוששים משום־כך החוץ.
 ייכונו כאשר היום, בבוא יקופחו שהם

 אותם החרידו במיוחד רישמית. היחסים
 שלושה לפני שהתפרסמו הידיעות
 שר־החקלאות, של ביקורו על חודשים

ההדלפות. מכאן בפקין. נחמקין, אריק
 ההדלפות מאחורי חברות. 46
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 בישראל, פורסם לא הוא שנים. מחמש
)9 בעמוד (המשך
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