
שטרן שמואל

הוהב עגל ואמו׳
 זעמם או* עוררה הסופות בחג המערבי לפותל הר-הבית נאמני של עלייתם

 הקבוצה. מנהיג סלומון גרשון את תורה לדין תבע אף רביץ הרב החרדים. של
מבחינתו. בצדק,

 מידת על שתשיגו מה ותשיגו הר־הבית נאמני על שתאמרו מה תאמרו
 לגישת תיזה האנסי את מהווה זו קבוצה שבמעשיהם, פוליסיק״ ה״ריאל

 הם החרדים מרבית הרי הקץ דוחקי בחזקת הם הר־הבית נאמני אם החרדים.
 המשיח ביאת לפני א״י על עברית לריבונות התנגדותם גאולה. סרבני בחזקת

 רציני קונסנזוס היהודי בעם כשהיה השואה, לאחר גם המפורסמות. מן היא
בשלהם. החרדים היו בא״י לאומי בית הקמת בדבר

 הפפה ישיבה בחורי שירות דחיית מעז. מתוק להוציא תמיד ידעו הם אבל
 שלג. פדור של בקצב מתרבה משירות הפטורים פשפמות קץ לאין לדחייה

 חפפו יחודיים״ ״כספים ובנושאי חקיקה בנושאי הקואליציוניות סחיטותיהם
 זווית לקרן נדחקו בהן האחדות ממשלות בשתי גם שבשיגרה. לעניין בארץ

ת, חקיקה מבחינת שאת דתי שאת הציבור פספי של הזהב לעגל נאמנים נ  ונ
מחיר. בפל בקואליציה

 לחרדים אלקטוראלי סיכון מהווים מצוות, שומרי שרובם הר־הבית נאמני
 על המונופול קטנים. עוד כשהם בהם לספל צורף חשים והללו הרחוק, לטווח
מידיהם. להישמט עלול דת ענייני

 אם יותר. ואולי פחות, לא תמהוניים החרדים תימהונייסו הר־הבית נאמני
 מהווה ציונית שמדיניות עברית, ריבוטת של שנים ♦1 לאחר טוענים הם

ת ת תג  הקו־ הזהב עגל בחליבת בנאמנות עוסקים הם ובינתיים בגויים, ה
אליציוני.
 מציון בעיניי. חשודים הציבורי לפסף רק החרדים עלי, נאמנים ההר נאמני

 ולא הבית על הנלחמים של מירושלים יבוא השם דבר אך תורה תצא אמנם
ם של מבתיהם ת תג ס מ אמותיהם. בד׳ ה

,אשכנז דניאלה

חוזר איזון
 הסורי המיג מחרירת לגמרי מבוהלים

״ישר חסידי ה״אטריטודיאלינר לשיטחנו,
 בטענות באים איתן״, וצה״ל קטנה אל

 חיל פלא. זה אין האוויר. לחיל קשות
 בתאוריה התווך מעמודי אחד הוא האוויר

 צריך לא אסטרטגי; לעומק ערך שאין
 עם על לשלוט צריך לא בשטח; לשלוט

 כאוויר. מושלמת שליטה צריך רק אחר,
 כוחות את לגייס זמן לנו יעניקו הטייסים
 וויתור ״הפתעה״. של במקרה גם היבשה,

 גבול שאין ההנחה על מושתת שטחים על
 על אותנו לפצות המרעי התחכום ליכולת

 קבלת לשם תמרון ומרחב תגובה זמן אובדן
 ישעיהו פעם אמר כך? האומנם החלטות.
 תהיה, ולא מלאכותית בינה שאין ליבוביץ

 לאכול ״האס בין מבדיל לא מחשב כי
 דרוש ערכית להבחנה למות?״ או קציצה
 צריך נפשות, בדיני כשמדובר דעת. שיקול
 וחיזוי, זהוי שאלות של סידרה על לענות
 לא ארם של מחושב שיקול ואימות. כוונות

 אפילו מחשב. של במהירות פועל
 להערכות. מינימלי זמן דרוש ל״כחולים"

 בלתי תנאים מעמידים הנסיגה חסידי
 בסברה מציאותיים ובלתי אפשריים
 לפעול מסוגל האוויר שחיל המוטעית
 שמצדד מי הירוק. הקו מקד גס ביעילות
 לחפש מעדיף שטחים, על בוויתור

העו מן ולהתעלם האוויר בחיל ״ליקויים״
 המינימום הם הקיימים שהגבולות בדה

 אצל דעת. שקול לתפעל בכדי שבמינימום
 הטכנולוגיה על המסתמכים האמריקאים,

 כך ואחר ״יורים בעיה, לכל תשובות לתת
שאלות״. שואלים

★ ★ ★

 לארגן שהצליח התרברב קיסר ישראל
 לו ענה הדתיות. המפלגות כל את סביבו

 בממשלה״. גם זאת לעשות ״אפשר פרס
 את למי פילס ״מי קלות התפלמסו השניים
 העבודה מפלגת האמינה פעם הדרך״.
 הדרך. בברכת תסתפק היום הדרך, בצדקת

★ ★ ★
 של ״דמעות הסרט הקרנת לרגל
 הקמ־ העיתונאי חזר בפנום־פן, שתיקה"

 איש מיליון מולדתו. לארץ פראן רית בודי,
 תמונת והחמר־רוז׳. פוט פול בידי נרצחו

 של הגולגלות עריסת רקע על פראן דית
 כאלה ערימות במינה. יחידה אינה עירו בני

 אבל קמבודיה, של ורוחבה לאורכה ישנן
 התנוססה זהה כמעט תמונה שם. רק לא

 באפריל, ג׳יוגרפיק" ה״נשיונאל דפי מעל
 באוגנדה לווירו משולש המקום: .1988

ט0( £׳\\  שלושים ששם, מעריכים >1א
 בקט־ המערב משגרירויות נסיעה דקות
 ידי על אדם בני מיליון כחצי נרצחו פאלה
 תמיד כאלה זוועות אובוטה. מלטון חיילי

עצ ״הגדרה ולמען העם" ״בשם נעשות
 המסיכה עטור האלמוני החייל מית".

 הפנים ורעול העממי" הפלסטינאי מ״הצבא
 פתוחות בזרועות וודאי יתקבלו מה״חמאס"

 ולא המתקרא, המדינות בגוש אחיהם ע״י
״הבלתי־סזדהות״. במקרה,

★ ★ ★
 בדומה היער. את רואים לא עצים מרוב
הכר ״קרן אשתקד, עץ" תחת ״עץ למבצע

המע אחרי בשיקום בעיקר עוסקת מל"
 יש הקיימים היערות את להציל כדי שה.

אק ללוחמה מסיבים משאבים להפנות
 בגבורה עצמן. בשריפות ויעילה טיבית

 אנו טנקים, נגד פולנים פרשים גרוד של
 והמשתוללת, הגדולה באש נלחמים עוד

מחבטים. באמצעות

קין !נילוס
הנר ושיחו

■ ■ ■ ■ ■ ■___
 השני ביום הים, לשפת נהרו יהודים רבבות

 גם התיכון, הים חוף אל גם השנה. ראש של
 וראיתי והירדן הירקון גדות אל גם לכינרת,

 מלכי בככר הגדולה הבריכה ליד רבים גם
 משפחות־משפחות, ניצבו, אלפים ישראל.
 אחרים אלפים ״תשליך״. מינהג את וקיימו
ים. בבגדי מקומות לאותם הלכו

 רק סיפרו הישראלית בטלוויזיה מה משום
 — הים לשפת הולך אתה אם השני. החלק על

 מה תלוי חדשותי. לסיקור ראוי אינך עדיין
 ידווחו מגבת, מחזיק אתה אם עושה: אתה

 מחזור מחזיק אתה אם הרחב. לציבור עליך
מפי בדברים אפילו קיים. אינך — תפילות

 מתפללי אלפי על שמענו לא הקריין
 הכנסת בבתי שנקהלו רבבות על ״תשליך",

שופר. תקיעת לשמוע
 אף היתה לא — סוכות של א׳ במוצאי

 של צילום היה לא סוכות. על ב״מבט" מלה
 על כתבה היתה אבל סוכות. מלאות חצרות

אחר. לתיאטרון הפסטיבל
 מחרימה איננה הטלוויזיה נדייק: ואולי

 לרגל עלייה על עובדה: מתפללים. על דיווח
 — מוסלמים תפילת על שבסעודיה, למכה

מכובד... סיקור ב״מבט" מובטח לזה
 בפרק החוק. הפרת כאן יש בפירוש. אגיד
 תפקידי על השידור, רשות חוק של הראשון
 את תקיים ש״הרשות (ג)3 בסעיף צויין הרשות

 המורשת עם הקשר את לחזק כדי השידורים
ידיעתה.״ את ולהעמיק וערכיה היהודית

• • •
 ראש של ב' ליל במוצ״ש, עולם״ ״רואים

 מאות של הפגנה ראשונה: מנה השנה.
 ליד עכשיו״ ״שלום אנשי בלבד, מפגינים
 ששר לאחר וזאת חנה. יד הקומוניסטי הקיבוץ
 לאפשר לא מראש הורה רבין יצחק הבטחון

 בניגוד מעשה היה וזה ההפגנה. קיום את
 ואקטואליה״ חדשות ל״תדריך ובניגוד לחוק.

 ״מיסמך ברשות הנקרא השידור, רשות של
).1 <עמ׳ נקרי"

 עורך כתב, מקליט, צלם, בוזבזו כרגיל,
 עוד לסקר כדי — בוזבז שלם צוות —

בלבד. מפגינים מאות של הפגנה
 את יום יום הבונים היהודים רבבות

 זוכים אינם — ועזה שומרון ביהודה ישובינו
 מצטלמים המתאספים, המאות רק לסיקור.
 לאור זוכים הם רק — הביתה וחוזרים

הזרקורים.
 לבסס הישראלית הטלוויזיה פעלה שוב

 טרחה שוב מאוזנת. לא בטלוויזיה מעמדה את
אמינות פער ליצור הישראלית הטלוויזיה

הרחב. הציבור לבין בינה
 הטלוויזיה היתה רבים מחנכים אצל

 הדבקות על ולשנינה" ״למשל הישראלית
להתע ובהקפדה כך, כל מובהק בנושא שלה

 יותר, מעמיקות יותר, רציניות מפעולות לם
בהרבה. רחב שהיקפן

 ״שלום של האירוע נידחק בעיתונים
 הפנימיים. ובעמודים קצר לסיקור עכשיו״

 כלי בכמה ועורכים, עיתונאים שלדעת מכאן
 כדי עד חשוב אירוע זה היה לא תקשורת,

עולם". ״רואים התכנית בפתיחת שידור

 בתי עשר לחמישה השנתי החינוך פרס על
 הכל בסך שידרו תלמידים אלפי של ספר

 בחמישה הגידול על חטופות. דקות שלוש
האינתי כדי תוך ביש״ע יהודים אלף עשר

 ממאה יותר על בכלל. דיווחו לא — פאדה
 האינתיפאדה פעילי בידי שנרצחו ערבים
שני". ״מבט איזה הכינו לא עדיין

השו אל הנצמדת הישראלית, הטלוויזיה
 דברי ומשדרת קין את בדבקות מצלמת ליים,
הבל.

 אותו שואלים אין הבטחון. שר עם ״מוקד"
 שנתיים במשך זה כיצד הפשוטה: השאלה את

 מיהם לאתר הבטחון מערכת הצליחה טרם
 ״הנהגת תואר מאחורי המסתתרים האנשים

 אם הבטחון, שר אדוני מדוע, האינתיפאדה"?
 נותן אינך מדוע הפנים", ב״רעולי היא הסכנה
לחסלם? במטרה בהם לירות פשוטה הוראה

 משמאל: שאלות רק שואלים בטלוויזיה
 הערבים?״ בין נפגעים הרבה כך כל יש ״מדוע
 להרוג והולך בבוקר קם שצה״ל לחשוב אפשר
חפים. ערבים

 לפעמים הוא המרואיינים הרכב וברדיו?
 שמאלנית מפלגה של רדיו בתחנת שגם כזה
כך. כל ושקוף אחיד רצף להציג מעזים היו לא

התכ ב׳, רשת ישראל", ״קול לדוגמה: הנה
 הכיפורים. יום למחרת דיבורים", ״הכל נית

 תחילה צבע. מאותו אבנים כולו אשר פסיפס
 לא הוא איך לספר כרי צבן, יאיר ח״כ רואיין

 מר רואיין ל״איזון״, אח״כ הכיפורים. ביום צם
 סביב הסידורים וכל אימו פטירת על מלר דן

 ההלוויה עריכת על סיפר האיש קבורתה.
בארצנו היהודי המנהג לפי שלא שלה

 יושבת אינה שהמשפחה כך ועל הקרושה,
 התנגדותו ועל יהודים, אצל כנהוג ״שבעה״

 לתכריכים לעג המרואיין ״הקדיש״. לתוכן
 בזמן כי וסיפר הנפטר את מלבישים שבהם

 של האבל מארש את ניגנו אימו של הקבורה
.2 מס׳ סונטה שופן,

 לבית נתן אייבי כניסת לרגל ולקינוח,
 — נתן אייבי את והמגיש העורך בירך הכלא,

 מופתי חינוך אכן, מהר". לך יעבור ״שהמאסר
 החוק. בפני האזרחים ולשוויון החוק, לשלטון

 הדורש השידור, רשות חוק על הקפדה אכן,
היהודית. המורשת עם הקשר את לחזק

 ור״צ. מפ״ם של רדיו תחנת שהיתה נניח
 חד כך כל שידור לעצמם מרשים היו הם האם

אמון את לאבד לא כדי נזהרים היו הרי צדדי?

צבן ח״כ
הכיפורים ביום צם לא איך

 מאוזן שידור של פנים להעמיד כדי הציבור,
והוגן.

והעיתו שהעורכים משום זאת בכל ואולי
״שהשתייה יודעים השידור ברשות נאים
 מישנה משמש הכותב -נשעי וואי יכדת

רשות-השידור ליו״ר
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