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 של נוספות בפגישות לשתפו אפשרות רואה
 נוסף.״ לברור עד צבאיים, סופרים

 התייחס אליה האימון הפרת היתד, מה
 ״תוכן על דיבר הוא ד,בטחון? שר סגן

 עובדת על צבאיים.״ כתבים פגישת ועובדת
 _ פירסום. איסור כל חל לא הפגישה קיום

 תרעומתם בעקבות נערכה פגישה אותה
 איש־עט בחירת על הצבאיים, הכתבים של
 שיגור את לכסות דווקא פרם שמעון של

 הפגישה אחרי הבחירות. ערב 2 שביס
 ה־ אגודת מזכיר בנוכחות בפירוש, הוחלט

 שנתקיימה ידיעה לפרסם יש כי עתונאים,
התקיימה. ומדוע זו, פגישה
מת שאליו הפגישה, תוכן לגילוי אשר

ספו שורות אלה היו פרס: שמעון ייחס
 קוראי אל כהן שלום של מאמר מתוך רות,

 אלי של הכתבה הופיעה בו בגליון העתון,
 הפורטוגלים בידי טוזיט גילוי על תבור

 כהן: אז כתב ).1262 הזה (העולם
כת של בישיבה להשתתף בחלקי ״נפל

ב שנערכה פרס, שמעון עם צבאיים בים
 חלק הקדיש סגן־שר־הבטחון הימים. אותם
 בכל הזה העולם להאשמת מדבריו ניכר
 העתונאית. ההגינות כללי על עבירות מיני
ש העובדה את כראיה הביא השאר, בין

 כי הידיעה את לפרסם העדיף הזה העולם
 ב־ להסתפק תחת לפורטוגל, עוזים נמכרו

הע בנידון. סגן־שר־הבטחון של הכחשותיו
כבגי כמעט לו נראה זה עיוור אימון דר
לאומית.״ דה

 היה כי אף — פורסם לא הפגישה תוכן
מק הזה העולם כתבי כי — ביותר מאלף
 לא הבטחותיהם שמירת על כולם פידים

לפרסום. שלא שנאמרו דברים לפרסם
ה הכתבים התכנסו כאשר מקום, מכל
 למחרת פרם, שמעון עם לפגישתם צבאיים
 ייערך כי הודיע במשרדו, העורכים פגישת
 יודיע הוא וכי בהאשמותיו, נוסף בירור

 יתקיים מוסד איזה בפני ימים שבוע תוך
הבירור.
 שבוע. ועוד שבוע, ועוד שבוע, עבר
 מנומס, מכתב לו כתבה העתונאים אגודת

 הבטחתו. את קיים טרם כי לו הזכירה בו
 ואחריו מענה. ללא — שבוע עבר ושוב

 אגודת הריצו זמן אותו כל שבוע. עוד
 ואל פרס אל מכתבים כהן ושלום העתונאים

תשובה. בבקשת צד,״ל, דובר
★ ★
הזה!״ כדבר נשמע ״לא

ף, ך■ סו  התכנס עלבון, תחושת מתוך כ
 מיוחדת לאסיפה הצבאיים הכתבים תא /

 כפיי האסיפה, פרטיכל זהו בעניין. לדון
 המזכירות: מחברי אחד על־ידי שנרשם
 שמעון עם הבירור לשיחת שיף: זאב

הזמנו. אנחנו ,2 שביס שילוח לאחר פרס,
נמסרה לא שם בירור. שיחת היתד. זאת

 אנחנו לא מכן שלאחר בפגישה אינפורמציה.
 דרך יצאו פרם עם לפגישה ההזמנות הזמנו.

 (מקריא הוזמן. לא כהן שלום סיני. דוב
כהן). שלום של מכתב

 לרון אותו והבאנו המכתב את קבלנו
 הם מסוכן. תקדים בזאת שראו ולאסף,

 כהן שלום מסוכן. עסק זה גלויות: אמרו
אבל העתונאים, באגודת חבר לא אומנם

 היד, אסף הצבאיים. הסופרים תא חבר הוא
 ללכת לא לנו אמר אסף לטובתנו. קיצוני

 לוועדת זאת להעביר הציע רון לפגישה.
 רצינו לא כי לכך התנגדנו אנחנו העורכים.

 זאת בכל בזה. יקבעו שורר או שדיסנצ׳יק
 פרם. עם נפגשו והם העורכים לזזעדת עבר

הפגישה). דו״ח (מקריא
 אך תשובה. בבקשת האגודה פנתה אחר־כך

 כל נתקבלו לא והאחרים ורון אסף למכתבי
״תו בעל־פה: סיני לדוב אמר אסף תשובות.

 העניין על בשתיקה נעבור שלא לפרס דיע
הזה.״

 הצהרים לארוחת הוזמנו ובן־נתן פרס
השתת אישרו הם הרצוג. לויויאן שערכנו

 קלה שעה יום, באותו רק בתחילה. פותם
 טלפונית. השתתפותם ביטלו הארוחה, לפני
 תשובה שרוצים בטלפון לפרס אמר רון

 המכתבים. מספרי את ביקש ופרס למכתבים
תשובה. קיבלנו לא היום עד

 ההיא הפגישה כשד,יתד, כהן: שלום
 ,2 שביס שיגור אחרי פרם, שמעון עם

מאמי שאינכם אנשים יש אם לו: אמרתי
 הצבאית. מד,סופרות אותם הוציאו בהם, נים

 נאמנות: סוגי שני ישנם כי השיב פרם
הבטחון. למערכת ונאמנות לצד,״ל נאמנות
 הוא הנוכחית בפרשה ביותר החמור הדבר
 הזה הפולט פירסום על כתגובה בא שהדבר

ש חושב אני באנגולה. סחים שנימצאו
 הבעיה אם זאת. לפרסם העתון של זכותי
צריך צבאי יתב לחיות שכדי חיא עכשיו

 ולמערכת פרם לשמעון אישית נאמן להיות
 של תא נקים — בבקשה אז הבטחון,
 נקודת היא זו לדעתי, צבאיים״. ״שופרים
 יש צה״ל, של ערכו את יודע אני המיפנה.

 יחם לי ש אולם אליו, כבוד יחם לי
 לי יש ד,בטחון. משרד למנהלי ביקורתי

מצורף) (נוסח הזה. לתא החלטה של הצעה
 ואני התא הד,חלטה:-לאחר -הבא, הצעד

 לפני לבירור ד,בטחון שר סגן את נזמין
העתונאים. אגודת של האתיקה ועדת

 אני — היסטורית אימרה ישנה פטמן:
 איהרג אבל אומר, שאתה מילד. לכל מתנגד

 להם יש עכשיו אותר״ לומר זכותך על
 צד,״ל דובר כהן. משלום להיפטר אפשרות

נפ יאמר רק הוא לנמק. אפילו חייב לא
 יעשו אם אבל בטחוניים. מנימוקים סלת
 אני קורה. מה יידע כהן שלום אז זאת,

ההח של אחד משפט לקבל מציע הייתי
מחאתו מביע הצבאיים הכתבים ״תא לטה:

וצור פרם משיבים
נפסלה לא הבטחונית המהימנות

 של הזמנתו אי בדבר הבירור קיום אי על
התא. לפגישות כהן שלום מר

 שבועות שלושה — נשמע שלא דבר זה
נאים. העת! אגודת למזכיר עונים ולא

דברים: שני לעשות מציע אני דוכדה:
 שר לסגן מופנה שיהיה מכתב שנכתוב א)

 שבו הבטחון, לשר העתק עם הבטחון,
מבי הצבאיים הכתבים תא שאסיפת ייאמר

 אם מתשובה. מתחמק שהוא רב צער עה
ב יתקיים לא הזה הבירור שעות 72 תוך

 העתונאים, אגודת דעת על שתתקבל מסגרת
 צבורי, למאבק חופשיים עצמנו נראה אנחנו

 והאחריות התוצאות שכל ברור ושיהיה
 תתקבל לא שעות 72 תוך אם ב) עליו. יהיו

 רשמית הודעה לכתוב מציע אני תשובה,
 סגן מטעם שרירותית פעולה על לעתונות

הבטחון. שר
 רשאי בכלל מי לדעת רוצה אני סער:

צבאי? כתב לפסול

ה מול הצעתי מסיר אני כהן: שלום
ל מציע אגי שני כסעיף דובז׳ה. של הצעה
 אינפורמציה מקור שצד,״ל — החלטה פרסם

העתונות. לכל
 להעביר החלטה לקבל מציע אני רון:

 יפגשו הוועד שחברי לאישור. המכתב את
 מניח אני נחליט. עימו ויחד היו״ר עם

 עם לחכות מציע תשובה. תגיע שהשבוע
ראשון. יום עד המכתב

אותו מציע שדובז׳ה המכתב שיף:
ראשון. ביום יישלח

אחד. פה ההצבעה:

★ ★ ★
צה״ר שד חיגוכו רוח

 בו פרס, לשמעון מכתב שוגר אומנם, ף
תשו את יותר להשהות לא נתבקש הוא 1

 לענות סגן־שר־ד,בטחון הואיל אז רק בתו.
בקיצור זאת עשר, הוא העתונאים. לאגודת
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