
במרינה
העם

נראית? את איר
 מלאים העולם עיתוגי
— ישראל על כידיעות

שלילי אופי בעלות וכולן
 בנאי, יוסי שר נראית?״ את ״איר

 של דמותו את מגלם הוא שבו בשיר
 הקשישה שאשתו כך על המקונן בעל,
 החטובה לצעירה עוד דומה אינה

התחתן. שעימה
 השבוע, להיות. היה יכול הזה השיר
מדינת־ישראל. של הימנונה
 למדינה קרה מה נראית? היא איך

 החלוצים מרינת והרעננה, הצעירה
 והאמיצה הקטנה המדינה והחלוצות.

 צמאות־הדט שכנותיה כל מול שעמדה
הקי מדינת טוהר־הנשק, על ושמרה
 וקו־ מוסדות־המדע והמושבים, בוצים

 שלום השוחרת המרינה פת־החולים,
וקידמה?

 העולם עיתוני חושך. עיסקי כל
 כאילו ישראל, על בידיעות מלאים

 של רבות עשרות בעלת מעצמה היתה
תושבים.

 יוצאות בלי האלה, הידיעות כל אך
שלילי, אופי בעלות הן הכלל, מן

 כמדינה ישראל הופיעה השבוע •
 בכל פותח שלה האדיר הצבא אשר

 בשטחים ילדים והורג באש הזדמנות
כבושים.

 דרום־אפריקה על זה מסוג ידיעות
 העולם תשומת־לב. עוד מעוררות אינן

 הפאשיסטית המדינה מן התייאש
 הוצאה היא השחורה. היבשת בררום

 הנאורות המרינות ממישפחת מזמן
 קורה זה כאשר אך והדמוקרטיות.

מזעזע. עריין זה בישראל,
 רבות בידיעות הופיעה ישראל •

 מצד לאיראן בנשק השחור המיסחר על
 ארצות־ של ולשכירי־החרב אחר,

שני. מצד בניקראגואה הברית
 השולטים ירידי־ישראל, אומנם,

האמרי ובקונגרס בכלי-התיקשורת
 את להצניע כדי הכל את עשו קאי,
 בכך הצליחו גם הם ישראל. של שמה

 בו די שנשאר מה גם אך רבה. במידה
שמעו כמי המדינה את להכתים כדי
 ועקום מלוכלך עסק בכל כמעט רבת

בעולם.
 צצים הישראליים סוחרי־הנשק •

משו ישראל כי נדמה רבות. בידיעות
 זה רוחה אנושי בזן מיוחד באופן פעת

הנדון). (ראה
 שווי־ אל נימרודי, יעקב כמו שמות

 נחלת הפכו ואחרים ברעם אברהם מר,
 עם אחת בנשימה מוזכרים הם הכלל.

 הסעודי, חשוקקי עדנאן של שמו
בינ לשחיתות שם־נרדף הפך ששמו

לאומית.
 החוטפת מדינה היא ישראל •

 המתנגדים אזרחיה את העולם ברחבי
 וענונו מרדכי פרשת הרישמי. לקו

הזה. מהצד בעיקר נתפסת
 ברור העולמית העיתונות מדיווחי

בברי לחוק, בניגוד נחטף וענונו כי
 זו בדרך כשנחטף בצרפת. או טניה

הת עורר זה בשעתו, אייכמן, ארולף
 כמו לאיש קורה זה כאשר פעלות.
יש של הדימוי את מגביר זה וענונו,

 המתמחית פורעת־חוק, במרינה ראל
בעיסקי־חושך.

שבנ כמדינה התפרסמה ישראל •
 גרעיניות, פצצות 200 בחשאי תה

 בעולם, הקיימים להסכמים בניגוד
עליהם. לחתום סירבה שישראל

המא בעולם רבים עוד נותרו לא
 ממשלת־ישראל של להודעותיה מינים

זה. בנושא
 רישמיות הודעות של האמינות •

לתחתית. בכלל ירדה ישראליות
 כמעט העולם עיתונאי סמכו פעם

 ישראליות הודעות על עיוור באופן
 בפרט. צה״ל של הודעות ועל בכלל,

 על מקובל כיום מזמן. חלף זה עידן
 למילה אף להאמין שאין העיתונאים

 ממשלת־ של מפיה היוצאת אחת
 אם אלא — דובר־צה״ל ושל ישראל
אמיתותה. הוכחה

מ של לתדמיתה בשעת־מבחן.
 אך מיידית, השפעה אין בעולם דינה

 הרבר בה. לזלזל היא גרולה טעות
החל על ובעקיפין במישרין משפיע

 מדעת־ המושפעות ממשלות, של טות
בארצותיהן. הקהל

ישר של החיובית התדמית שקיעת
 וקשה ואיטי, מתמשך תהליך היא אל

 עשויה הימים באחד אך אותו. למדוד
 של הטוב לרצון זקוקה להיות ישראל
 אבד כי לפתע יתברר ואז — העולם
מזמן.

לה עלולות אמיתית, בשעת־מיבחן
הרות־אסון. תוצאות לדבר יות

כבושים שטחים
תינוק במיטת נחש

להאמין: האזרח על למי
 או שלו לעיניו

צה״לף להודעת
 מירקע על אותו ראו אלפים מאות

 ח־ ,אזרחי בלבוש מתנחל הטלוויזיה:
 ברובה ירה קדימה, שרץ בוש־כיפה,

 עיק־ על וחזר ערביים מפגינים לעבר
בותיו.

 .13 בן ערבי ילד נהרג היום באותו
 של מכרורים נהרג שלא טען צה״ל

חיילי־צה״ל.
 הודעה צה״ל פירסם לאחר־מכן

המת של מיקרהו כי שקבעה רישמית
ההוראות. על־פי פעל וכי נבדק, נחל

להא הברירה: היתה ישראל להמוני
ש למה להאמין או צה״ל להודעת מין
עיניהם. במו ראו

 הרי צה״ל, להובר מאמינים הם אם
שיקרו. עיניהם
 צה״ל הרי לעיניהם, מאמינים הם אם
שיקר.

 ההוראות, לפי להוראות. בניגוד
 שלו חייו כאשר רק לירות לאדם מותר

 עליו אז וגם מיידית, בסכנה נתונים
שלבים. כמה לעבור
הטל מירקע על בעליל שנראה כפי
 בשום נתון היה לא מתנחל אותו וויזיה,
 עליו. צר לא ערבי המון שום סכנה.

המפגינים. לעבר רץ עצמו הוא להיפך:
נערכה לא מכן, לאחר שהסתבר כפי

שלי!״ הכלכלית התוכנית ״זאת
 צלם־הטלוויזיה צה״ל. של חקירה כלל
 אחרי אלא כלל, נשאל ולא נחקר לא

 כלל ברק לא צה״ל השערוריה. שפרצה
הצילומים. של הגולמיים הסרטים את

 הוא, המירקע מעל הנראה (הסרט
 מסרט שנחתך ערוך, קטע כלל, בדרך
 שמצולם ממה גרול חלק יותר. ארוך
שולחן־העריכה.) על נשאר

דו הודעת החד־משמעית: המסקנה
כוזבת. היתה צה״ל בר

 יכול לא הדבר מלאכים. כולם
הוד אחרי העוקב איש, להפתיע היה
 ואולי — האחרונות בשנים צה״ל עות
הכיבוש. של הראשון היום מאז

 יש אלה הודעות של לאמינותן
 הודה לא מעולם והגיוני: פשוט מיבחן
 רשות בלי באש פתח חייל כי צה״ל

 ערבי שתושב ו/או להוראות ובניגור
בלתי־מוצרק. באופן נהרג

 חיילי כל להודעות, להאמין אם
 חריג אף בלי — המתנחלים וכל צה״ל
 בין השמיים. מן מלאכים הם — אחד
 בשטחים שנורו הכדורים מיליוני כל

 כדור אף נורה לא 1967 מאז הכבושים
חד להוראות. בניגוד א

העוב־ את ונוגד אבסורד, שזה ברור

פרקליט
לי ״אין

תוסיה־כהן
לסרב...״ לב

 אותן מכיר בישראל אזרח שכל רות
 ששירתו וידידים קרובים עם משיחות
הכבושים. בשטחים

 אמת אין החד־משמעית: המסקנה
 אוטומטי באופן מחפות הן בהודעות.

 המתנחלים. על וגם החיילים, על
 ההוראות על הקפדה ״תוך המילים

 חסרות־משמעות, הן לפתיחת־אש״
 למוות ״נורה כמו לניסוחים ודומות

 ב־ המקובלים לברוח״, שניסה בעת
אחרים. מסויימים מישטרים

ה המהפכניים. המישמרות
 שבשטחים היא ביותר המדאיגה תופעה

חמו מתנחלים מסתובבים הכבושים
 הם חולניים. שונאי־ערבים רובם שים,

 בחסות פועלים צה״ל, על־ידי חמושים
 מטעם מוחלט בחיפוי וזוכים צה״ל
צה״ל.

 צלמים חדשה. אינה עצמה התופעה
 — באקראי תמיד — הצליחו שונים
 הנציח אחד צלם זו. תופעה לגלות

 צה״ל, במדי כהנא מאיר את בשעתו
 כח- רמאללה בתושבי מתעלל כשהוא

צל הנציחו אחרת פעם ייל־מילואים.
 היורים מתנחלים של קבוצה מים

 המתנחל הונצח השבוע בערבים.
 הביטחון על כאחראי שהתגלה החמוש,

התנחלויות. כמה של
כש ושאתילא, צברה טבח אחרי
 לפלאנגות התיר צה״ל כי התברר

 כשבראשן למחנות, להיכנס הרצחניות
 חבייקה, אלי בשם ידוע רוצח־המונים

 נחש שמכניס ״מי כי הזה העולם קבע
 יכול אינו תינוק, של למיטתו ארסי

 התוצאות." יהיו מה ידע לא כי לטעון
 מתנחלים הכנסת לגבי הדין הוא

 הדתיים הקנאים וביחוד — חמושים
 המערבית בגדה ערביים לריכוזים —

 של הגלויה המטרה וברצועת־עזה.
 האיית־ של המהפכניים המישמרות

 את לגרש היא לווינגר משה אללה
 להטיל או האלה, השטחים מן הערבים
אימים. של מישטר עליהם

 אין הרה־אסון. הוא זה מצב כי ברור
 שיתבצע עד זמן של שאלה אלה זו

העולם. את שירעיש מעשה־זוועה,
 בגדה שיידוי־האבנים לכך סיכוי אין
 מדיני, פיתרון אין עוד כל ייפסק,
 היחידה דרך־המחאה שזוהי מכיוון

 יידוי- הכבושה. לאוכלוסיה שנותרה
 וגם למתנחלים, אמתלה משמש אבנים

 בעלי או חמומי־מוח ולחיילים לקצינים
 באש לפתוח כרי פאשיסטיות, נטיות

ולהרוג.
 כאשר מראש. צפויות התוצאות

 כוזבת הודעה שום שיקרה, מה יקרה
עוד. תעזור לא צה״ל דובר של

מישפט
לטדי מיבתבים

 עורך־דין צריך מה
 לקוחו כאשר לעשות

 להעביר מבקש העצור
מיכתב?

אחד תוסיה־כהן, שלמה עורך־הרין

 והחשובים המכובדים מעורכי־הרין
 על־ידי שבוע לפני נחקר במדינה,

 שהעביר מיכתב בגלל המישטרה,
המ לוי, רפי של לבנו מבית־המעצר

 מחוז־ירושלים. על מונה
 אלון: אילנה מדווחת

 שישפיע מבנו לוי ביקש במיכתב
 ירושלים, עיריית ראש קולק, טדי על

מפניו. יתבייש ושלא לו, לעזור
 בעניינים המטפלים עורכי־דין,

 את כלל בדרך מבקרים פליליים,
 ומתבקשים בבתי־מעצר לקוחותיהם

 הודעה עבורם להעביר לפעם מפעם
מישפחותיהם. לבני ובכתב בעל־פה
 עציר ״כאשר כזה: סניגור לי אמר
 מיכתב עבורו להעביר ממני מבקש

 הברים לה מוסר הוא ובו לאשתו,
 לו, לסרב לב לי אין אישיים,

 קח, לי: אומר העציר כלל ״בדרך
 אני אבל כלום. שם שאין ותראה תקרא

 נעים לא כי המעטפה את פותח לא גם
 אני בלס, מיקרה בגלל לאחרונה, לי.

 מבלי מיכתבים מעביר ואינני נזהר,
אותם. לפתוח

 החיים זאת? אעשה שלא מדוע ״אבל
 כך, גם מאוד קשים הם בבית־המעצר

 קטן, בדבר לעציר לעזור אפשר ואם
 לבנים לו שתביא מאשתו לבקש כמו

 זאת עושה אני לא? מדוע אז וסוודר,
 מייצג, שאני עצירים עבור גם ברצון

 אליי הפונים עצירים, סתם עבור וגם
 מיספר־טלפון לי ונותנים בבית־המעצר

 שלהם לאשה שאצלצל ומבקשים
 לעשות אנושי רק זה משהו. ואבקש

 התחילה המישטרה כאשר וכעת, זאת.
 יודע אינני הזה, העניין על להתלבש

 לא?״ או בזה להמשיך — לעשות מה
 תוסיה־כהן עורו־הדין את פגשתי

כא בתל״אביב, המחוזי בבית־המישפט
 של מעצרה על ערר השבוע הגיש שר
 בתיק היא גם העצורה ג׳נחו, חנה

 מה אותו שאלתי לוי. לרפי הקשור
 מועמד היה בשעתו זה. עניין על דעתו

 ירושלים עיריית ראש לתפקיד בעצמו
 הליכוד. מטעם קולק, טדי במקום

תוסיה־כהן: אמר
 הם המישטרה. נגד טענות כל לי אין
 חשש יש אם תפקידם. את עושים

 אחוזי־בניה אישור בעניין תיק שבאיזה
 והמיש־ שוחד, מישהו קיבל שטיפלתי

 זה, בעניין אותי לחקור מבקשת טרה
צודקים. הם

 שהתבקשתי המיכתב בעניין גם
 נכתבו ושם לוי, רפי עבור להעביר

 המישטרה צודקת ידיעתי, ללא דברים
חוקרת. היא כאשר

לה התנגדות לי אין עקרוני באופן
 שבו לאשתו, מיכתב עציר עבור עביר
 ואוהב אליה מתגעגע שהוא כותב הוא

 מיכתב אעביר שלא מובן למשל. אותה,
 נראה זה כאדם, אבל כשר, לא עניין על
 של לאשתו מיכתב להעביר אנושי לי

 מה יודע אינני אישיים. בעניינים עצור
 אבל בתי-הסוהר, בתקנות כך על כתוב
 לא כזה, איסור שיש יודע הייתי אילו

 אישי. מיכתב גם מעביר הייתי
 לס־ למסור יכול שעציר לי נראה

)10 בעמוד (המשך
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