
אומרות הן הה אוסרים... הם אוחרות...הה הן אומרים...מה הם מה

 עשה צהייר ,,דובו
מאניפולציות!״ הרבה

 , מעל התראיין היוצא, דובר־צה״ל לפיד, אפריים
ה העולם דפי  י שם־ ליונתן ואמר שעבר, בשבוע הז

 מתביישים הצבאיים ,,הכתבים השאר: בין אור,
 דובר־צה״ל בדובר־צה״ל״.״ שמסתייעים להגיד

 בלשון- לשיבחם, שאינם נוספים דברים גם אמר
הצבאיים. הכתבים של המעטה,

ד זה אין הצבאיים, ובחוגים העיתונאים בין  סו
 מדובר- מרוצים אינם הצבאיים הכתבים שרוב
 יש, האחרון בזמן לא-אחת. על״כן כתבו צה״ל.

 אבי ביקש הראיון פירסום עם אך שתיקה. מצידם,
 תא- וראש המשמר על של הצבאי הכתב בניהו,

לפיד. של דבריו על להגיב הבתבים־הצבאיים,
 דובר־צה״ל הצבא. עבור עובדים לא הצבאיים הכתבים

 בעיקר נכון זה בהן. מסתפקים לא והכתבים הודעות, נותן
 הודעות את לוקחים הכתבים בשטחים. ההתקוממות מאז

אחרים. ממקורות וידיעות פרשנויות עליהן ומוסיפים הדובר
נעשה? זה למה •

 את מספרות לא הן לאקוניות. דובר־צה״ל של ההודעות
 בלבנון, חיל־האוויר מטוסי של תקיפה כשיש האמת. כל

 אבל וזהו. התקיפה, על הודעה נותן דובר־צה׳׳ל למשל,
מסוכנויות־הידיעות. גם לקבל יכול אני כזו ידיעה

עיתונות
שהיו? לדוברים יחסית הזה, הדובר איד •

מתחים היו אבל אחרים. עם עבדתי לא כי יודע, לא אני
 בעיתוני־בוקר. שעוברים למי בעיקר איתו, מאוד קשים

שה קבע דובר־צה׳׳ל, יחידת עבודת את שבדק ,דוח־גזית',
 לעומת לרעה מופלים העיתונים של הצבאיים כתבים

הטלוויזיה.
 מדוברים יותר גרוע שהוא חושב אתה •

אחרים?
 ובסדר־יום צבא, כמו בגוף אבל אחרים, עם עברתי לא

מאניפולציות. הרבה עשה הוא בישראל, שיש כמו ביטחוני
 יורדים שאנחנו בתא להחלטה הגענו חודשים כמה לפני

 שבכל תחושה לנו היתה כי אותו, לתקוף ומפסיקים ממנו
 לכן הקדנציה. את לו מאריכים אותו, מבקרים שאנחנו פעם

איתו. הראיון את שראינו עד שתקנו,
 יבוא ובמקומו שבועיים בעוד מתהלך הוא •

שי. נחמן
 הצבאיים, הכתבים לרוב חידה הוא כדובר־צה׳׳ל שי נחמן

עיתו להציב הרמטכ״ל להחלטת קרדיט נותנים אנחנו אבל
),סרנוסט (ענת מסובכת. כל-כך מערכת בראש נאי

:3ל ערן
 זזו העבודה ״צעיו׳

טשקדטים!״ הם ימינה.
 כנראה, הולך, מיפלגת-העבודה של דור״העתיד

 תא-השמאל, שהעלה הצעה מנהיגיו. בעיקבות
 תל- באוניברסיטת באגודת־הסטודנטיס ״קמפוס״,

 בשטחים האוניברסיטות לפתיחת לפעול אביב,
 בעיקבות קול, של חודו על נדחתה הכבושים,

ומיפלגת-העבודה. תא־הימין של משותפת הצבעה
 באגודת- (ר״ץ) צוותא נציג לב, ערן את שאלתי

זה. את מסביר הוא אין הסטודנטים,
 מאבק מטה להקים קמפוס הציעה המועצה של בישיבה

 על התקבלה ההחלטה בשטחים. האוניברסיטות לפתיחת
 ברובה ומיפלגת־העבודה, הצטרפנו אנחנו קול. של חודו

 יו״ר מחלב, אפי בראשות תא־העבודה, התנגדה. הגדול,
 הם האחוריות. הרגליים על נעמד שטרום, ויוסי האגודה,
 בסמכויות תכרסם שההצעה וטענו עקרוני, באופן התנגדו
 אישור לקבל מבלי לפעול לפורום לאפשר רצינו הוועד.

החלטות. לנטרל ינסה שהוועד ידענו מהוועד.
הפורום? כמיסגרת לעשות רציתם מה •

 האינתיפאדה בנושא שבמאבק חושב לא אישית, אני,
 לדעתי, צריד, הפלסטיני. הצד עם הזדהות להביע צריך

 נגד להיות צריך המאבק אבל האוניברסיטות, את לפתוח
 בראש אש״ף. עם משא־ומתן מאפשרת שאינה המדיניות

הרס־בתים. נגד מאבק למשל, עומד, שלי סולם״העדיפויות

אוניבוטיטות
קרה? מה ותכלם, •

 שהחריגים רביניססי, תא זהו ליוזמה. התנגד תא־העבודה
 שאליה מיוחדת, ישיבה לכנס הציעו הם איתנו. הולכים שלו

 לעבודה. לבן־ברית והפך מתוגברים בכוחות הימץ הגיע
 בין ברית של — השנה חדש לא שהוא — מצב נוצר

 היה המצב שעברה בשנה (הימין). לסטזתט־ז{ תא־העבודה
 השנה, תאי־שמאל. של להצעות הצטרף תא־העבודה שוגה.

 שהם אלא פוליטית, יוזמה שום מהם באה שלא בלבד זו לא
שלנו. היתמות לכל התנגדו

זה? את מסביר אתה איד •
טכנוקרטים. יותר והפכו ימינה זזו הם
עבודה־־ימין? מהחיבור להשליך אפשר מה •
 עתיד. אין היום למיפלגת־העבודה אחת: השלכה לזה יש

 שיכניסו אנשים להם אין אבל אותם, מכבד מאוד אישית אני
בנוש ההנהגה נגד לצאת יכולת אומץ־לב, חדשת חשיבה

 צילום היום הוא באוניברסיטה תא־העבודה עקרוניים. אים
 — מצויינים אגשים שאלה ולמרות המבוגרת, המיפלגה של
סיכוי. כל למיפלגת־העבודה אין הדור, פני אלה אם

זחבבל) (אורית

יטן:3א שלום
 שחקו הוא ,.בוד
גדוד!״ וטיפש גדוד

 של המפוארים משחקגי-העבר אחד ברד, מאיר
 פתח בכדורגל, וכבחרת־ישראל באר־שבע הפועל

 אגודתו־לשעבר, על תיקשורתית במיתקפה השבוע
 פרישתו מאז שנים (חמש היום עד ערכה שלא

 שכח לא בדרך לכבודו. מישחק-הוקרה מהפעילות)
 שחקו- לעבר מורעלים חיצים כמה לשלוח גם ברד
 אביטן(המשמש שלום בקבוצה, אחד מפורסם עבר
 לענייני- באר־שבע עיריית ראש של כיועצו גם כיום

הספ בעיתונות ידועה דמות הוא אביטן ספורט).
 למשל, לכבודו, שפרש. מאז שנים שעברו הגם ורט

 היתר בין מישחק-הוקרה. באר־שבע הפועל קיימה
ו״עצלן". ״פרזיט״ אביטן את ברד כינה

 ברד החליט פתאום מה אביטן שלום את שאלתי
עליו. להסתער

 גדול, שחקן היה ברד מאיר — המיקצועי החלק לגבי
 טיפש גם היה הוא גדול, שחקן שהיה המידה באותה אבל

 גדול.
•למה?

 בוחר איתו, עניין שום לי שאין שנים, 10 שאחרי אדם
 הוא דרכי שרק יודע שהוא בגלל כנראה זה אותי, לתקוף

הזה. התענוג את לו אתן לא אני אבל להתפרסם. יכול
ששיחק שאדם, להיות יכול לא ממנו. המום ממש אני

פדווגל
 אחד יום לקום יוכל באר־שבע, הפועל של היפות בשנים
 יכול היה לא עזרתם שללא שחקנים על כאלה דברים ולומר

באר־שבע. להפועל לחזור בשעתו
מתכוון? אתה למה •

 היה אביטן, שלום פרזיט, שאותו לשכוח לברד אסור
 אז ישב הוא לבאר־שבע. חיפה מהפועל אותו שהחזיר האיש
 שממנה לבאר יורק הוא היו לחזור. והתחנן בסלון אצלי
שתה.
 ערכו שלך מפני בך מקנא הוא אולי •

 זה בעד אתה ערכו? לא ולו מישחק־הוקרה,
מישחק־הוקרה? היום לו שיעשו

 אומר זה — לו עשו לא ואם באר־שבע, הפועל הנהלת יש
 לא אני אבל המלצתי. ולא התנגדתי לא מצירי, אני, דרשני.

 שבור. כלי מתוסכל, בן־אדם היום הוא כי אותו, לשפוט רוצה
 אדם סירה... שזאת וחושב ארטיק של במקל ונאחז טובע הוא

 שצריך חושב עדיין 60 בן כמו ונראה 50 לגיל שהגיע
 נטול־השכלה, בן־ארם זה מישחק־הוקרה... לו לעשות

 אומר וזה — ישראל מדינת בכל אחד חבר בלי אנטיפאתי,
סש־סרצינסק׳) (נדעזן הכל!
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