
בפיג׳מה הנשיא
יוקרה. צל קטן סיפור הרי

 ארמון את הבונה אלחנני, אבא האדריכל
בט שבועיים לפני רואיין בירושלים, הנשיא

מיש של דגם לצופים והראה לוויזיה,
 האדריכל את שאל המראיין הנשיא. בן

 נקבע לא הנשיא של הפרטי בחדרו למה
 שהסתבר, כפי בעייה, — הגן לעבר חלון

משפחתו. ובני הנשיא את המטרידה
 ב־ התעמק שהוא השיב אלחנני מר
למס הגיע זאת ובכל רבות, הזו בעייה

 לגן. הפונה הקיר את לאטום שיש קנה
 הרמטית סגיר ואינו מנותק אינו הארמון

 יוכלו לרחוב מעבר ואנשים הסביבה, בפני
 הנשיא. של בחדרו המתרחש את לראות

 אותו שיראו הנשיא, של לכבודו לא ״זה
הארכיטקט. אמר בפיג׳מה,״ מתהלך

כאלה? אשר דברי־איוולת שמעתם
 שהנשיא יודע בציון היושב העם (א)
ובצילינדר. בפראק לישון שוכב לא שלנו
 מלכותית להיות יכולה הפירמה )30

 וכסף, זהב של בחוטים מנורות ורקומה
 כאשר הנשיא של יוקרתו תיפגע לא ואז

בפירמה. אותו יראו

ורמת־ הטעם את מייצג הנשיא אם (ג)
 למה סיבה כל אין עמו, של התרבות

מאלו או מפלאסטיק תריסול יתקינו שלא
 גרוע הכי במיקרה שלו. בחלון מיניום
 אותו שיסתיר וילון, לו לסדר גם אפשר
סקרנים. מעיני
יישב הנשיא אם הנורא, האסון מה (ד)

 יפצח ערב, לפנות הגזוזטרה על בפירמה
 לצפורים ויקשיב בשקיעה יביט גרעינים,

מב בשר הוא הנשיא הרי המצייצות?
הזה החביב לאיש ניתן שלא ולמה שרנו,

מהחיים? ליהנות
לכבו ואינו נאה שאינו דבר אין (ה)

 רשאי אינו ארכיטקט ושום הנשיא, של דו
 הקטנים התענוגות את מהנשיא למנוע

החיים. של והיפים
 פתר איך מאד אותי מעניין אגב, 0(
 של חדר־הנוחיות בעיית את א׳חנני מר

להז הנשיא של לכבודו זה האם הנשיא
 יהיה מה תמותה? בן כל כמו לנקביו דקק
אין לא. הנשיא... שגם ברבים יוודע אם

הדעת! על כזה דבר להעלות

?!וטלר את מראיין בו־אהרו
 הארץ. כל עם מסוכסך אתה כי נגדך טוענים קוטלר, מר : כן־אהרן

 ביקורת, סובל אינך חסר־סכלנות, אתה כי טוענים הרבים יריביך
 כותב אתה למה (אגב, יהיר, שחצן, השניה, כקומה בודד תוקפן,

 חבריך עם מסוכסך ידידים, חסר רברבן, כ,,א׳״?), הפרטי שמך את
 אומר אתה מה שכניך. ועם שוקן) מגרשום (חוץ כ,,הארץ״ העתונאים

 תומכיך אוהדיך, עם נמנה מי יריביך? בידי שלך זה ניתוח־אופי על
כאלה? בכלל יש אם וידידיך,

 יורק אני הנה? לבוא צריך היית זה לשם בן־אהרן, קוטלר: יאיר
 בזוהמה חי - זה על שחוזר מי ובל גדולה, אחת זוהמה זו זה. על

הזאת.
 הראיון מסתיים בו אשר זה, דו־שיח
ל אם נתקבל׳ הפועל״׳ ב״דבר שהודפס
 מעורבים ברגשות המעטה, בלשון השתמש

 את להעריך היודע הקוראים, ציבור בקרב
בעי הכניס שבן־אהרן הרבים השינויים

הפועלים. תון

להו עלי תומכיו, על נמנה אני כי אם
ה את בן־אהרן מר הגדיש שהפעם דות

 בלתי- מיוה יש האחרונה בשאלתו סאה.
 בלתי־נעים שריח גסות־רוח, של מבוטלת

 מר וצדק ממנה, נודף אישי חשבון של
לו. שענה כפי לו ענה כאשר קוטלר יאיר

לחסכון ?!ונסטרוקטיבית הצעה
ל שהושמעה הקטלנית הביקורת לאור
עש ביזבוז על ובציבור בעיתונות אחרונה

עו הממשלה, על־ידי לירות מיליונים רות
 חסר- בצעד בקרוב לנקוט שר־האוצר מד

 החיסכון. הגברת למען תקדים
בעיתונות שיתפרסמו גדולות במודעות

תפ לוחות־המודעות על שיודבקו ובכרזות
ה בקריאה המדינה לאזרחי הממשלה נה

בי למען מיליונים לחסוך לנו ״עזור באה:
 הקטן סיגריד,׳ בהדליקך — ישראל טחון

 .. למינימום.״ המצית אש את
כן. מה יורע לא אני יעזור, לא זה אם

ת ו ל י ל ר ע ס י הקטוא
 שירות ״עלילות בר־זוהר ד״ר של ספרו

 א-סר של גדולתו את המתאר הביטחון״,
 ב- מספר שבועות מזה והמתפרסם הקטן,

ב רבות לתגובות זכה אחרונות״, ״ידיעות
ובעיתונות. ציבור
המו שראש בעיתונות נאמר השאר בין

 רבות שנים במשך אשר לביון, המרכזי סד
 המדינה, סודות שמירת על ממונה היה
 בר־ לד״ר התיר כאשר החוק את עקף
ה העיתונות זכרונותיו. את לפרסם זוהר

שה שנים מזה והטוענת בצנזורה, נלחמת
 ב- אינפורמציה מהציבור מונעת ממשלה

 את לפתע הפכה ביטחוניות, טענות־סרק
 עובדות גילוי נוכח דאגה ונתקפה עורה

מ ביטחוניים לסודות כה עד שנחשבו
ראשונה. מדרגה
דמו תיאור לאחר למשל, מרקוס׳ יואל

 שהיא כפי איסר של הקריקאטורית תו
 רומז בר־זוהר, של ספרו מתוך מצטיירת
אוטוביו בעצם הוא שהספר ב״הארץ״

 בר־ ד״ר של שמו תחת ופורסם גרפיה
שה האיסור את לעקוף כדי רק זוהר

 של זכרונותיו פירסום על הטילה ממשלה
הראל. איסר מר

ל הצליח אחת לא אשר הזה״, ״העולם
 פירטום על־ידי הצנזורה חוקי את עקוף

רמ רפורטאז׳ה־בדיונית, של במסווה סודות
הק מקורות־חוץ, ציטוט או שקופים זים
 .שלו, הראשי השער את הראל למר דיש

ו המדינה סודות בגילוי אותו האשים
ה את לזכרונותיו והעניק חוקיה, עקיפת

״שערוריה״. חלחלה המעורר תואר
ה כותב ביותר,״ החמורה ״העובדה

הת עצם כמובן, ״היא, השאר, בין שבועון
 שאדם, העובדה עצם לפירסום. הספר רת

ל עתה יכול המדינה, סודות על ששלט
 לפי- למסרם הפרטי, כברכושו בהם נהוג

 במדינה ייתכן שלא דבר היא רסום,
דמוקראטית.״

 העיתונים פתאום מגוחך! אבסורד איזה
 מהציבור למנוע שנועדו בחוקים תומכים

 השילטו־ את להביך העלולה אינפורמציה׳
המדי ש״סודות משום רק זה האם נות.
ידם? על לראשונה פורסמו לא האלה נה״

 רשאי ממשלתי פקיד אין לפיו החוק,
תפקי בתוקף אליו שהגיעו ידיעות לפרסם

ה התרחשות ממועד שנה 20 חלוף עד דו
ל בלתי־דמוקראטי, חוק הוא מאורעות,

 להילחם הייתה חייבת והעיתונות דעתי,
 זכרונו- את לפרסם איסר של זכותו למען
שנים. 4 לפני זאת לעשות כשביקש תיו,

אי לפרסם הוא העיתונות של תפקידה
 נגד ולהילחם לקוראיה, מהימנה נפורמציה

ה מהציבור. ידיעות להעלים נסיון כל
 תפקידה אינה מדיניים סודות לגילוי דאגה

 צנזורה קיימת כך לשם העיתונות. של
ביטחונית.

 אי- למר אסירי־תודה להיות חייבים אנו
 ה־ החוק את לעקוף שהצליח הראל, סר

ש בר־זוהר, מיכאל ולד״ר בלתי־דמוקרטי,

 הרא בפעם לנו ניתן ספרו בזכות
 שו בראש שעמד האיש את להכיר

 נעלמוו פרשיות על ולהוודע הביטחון,
 בר־זוהר, של ספרו המדינה. תולדות

 קור! מה אותנו מלמד אחר, דבר מכל
 י סמכויות כאשר דמוקרטית, מדינה

הלא־נכון. האיש בידי מרוכזות נות
 ל צריך בר־זוהר של בספרו הדיון

 בזכותו לעסוק ולא עניין, של לגופו
זכרונותיו. את לפרסם איסר

 מתפרסמוו האם מהימן? הספר האם
 הש האם ומעוותות? מסולפות ידיעות

 מה בסמכויותיו? לרעה הראל איסר
 ע שרותי־הביטחון איש של דמותו

 כאזרח אותי המעניינות השאלות אלה
לענות. העיתונות חייבת עליהן

ישראל מלכי בככר ההפגנה
ל לנכון מצאה לא שהעיתונות מאחר

ש הביזבוז נגד ההפגנה על לציבור דווח
ב שעבר החמישי ביום ביוזמתי התקיימה

 רואה אני בתל־אביב, ישראל מלכי כיכר
העוב את לקוראים למסור לעצמי חובה
הבאות: דות

 אנשים, 29 השתתפו ההמונית בהפגנה
ו ידינו על לנוח שישבה אחת אשה מהם

 קשר כל ללא שבעגלה התינוק את לנדנד
ה על־ידי המיליונים עשרות ביזבוז עם

ממשלה.

 בו חמש בשעה שנפתחה ההפגנה,
 מופתי. בסדר והתנהלה שקטה, היתר,

 ואיש סיסמאות, נשאו לא מפגינים
נאם.

 1 שמירת על הממונה משטרה, קצין
 למע הודענו לא למה שאל בהפגנות,

 בשבילכם סוגרים ״היינו ההפגנה. על
 וחזו נלבב בחיוך אמר הוא התנועה,״

לו. שהמתינה מכונית
 דעת־ו נראתה כך רבותי. זה, זהו

בממשלה. הביזבוזים נוכח הנסערת

השר לישכת ניידת
להצד מעלה שהממשלה הנימוקים אחד

 השרים עבור מכוניות־הפאר רכישת קת
 בכבישים, ניכר חלק מבלים שהשרים הוא

בתי ועיון לשיחות הנסיעה את ומנצלים
דחוף. טיפול התובעים קים

 אחר רדיפה של עניין לא שזה מסתבר
 יכול שר־האוצר ולוא יוקרה, של סמלים

 מינקס״ ב״הילמן שיחותיו את לנהל היה
 ה־ על מוותר היה ודאי הוא ל״י) 23.000(

 ומעביר ל״י), 58.000( שלו פולרה״ ״דודג׳
היו וכך למישרד־ר,ביטחון. ההפרש את

ל מה אבל השרים. שאר גם עושים ודאי
 משרדית שעבודה־ מתברר כאשר עשות,
 במכונית ורקל אך להתנהל יכולה תקינה

 -שעת הכל, אחרי' לירות? אלף 58 שמחירה
 למדינה עולה שר־האוצר של אחת עבודה

•ביט ולמען שלו, המכונית מששווה' יותר
 לספק ,רצוי המדינה של ושיגשוגה חונה
כל ביעילות לנצל יוכל בהם תנאים, לשר
לרשותו. העומד פנוי רגע

ה באמת זו אם הגיוני. וזה סביר זר,
ש חושב אני מכוניות־פאר, לרכישת סיבה

 תנאי להטבת מספיק עושה לא הממשלה
 לכל לצרף לא למה השרים. של עבודתם
ב בעצם ישמש אשר נגרר, קרון מכונית
ש — בקרון השר? של הנייד משרדו

 — השר״ לשכת ״ניידת לכנותו ניתן אולי
 במכשיר- מצוייד שולחן־כתיבה יעמוד

ו בשקט לעבוד השר יוכל ולידו טלפון,
ב נוספים. בחובות המדינה את להשקיע

ה יוכל שעליה נוחה׳ ספה תעמוד קרון
 להגברת הצעותיו את ולהקליט לנוח שר

ש ובבורסה במדינה, והחיסכון הייעול
 שביקש האיש לשבת יוכל שם תעמוד
השר. עם פגישה

 בעל התאחדות נשיא לעצמכם: תארו
 האוצר שר עם פגישה מבקש תעשייה
 ב־ ״חכה לו: אומרת השר מזכירת
 אותך יאסוף והשר כפר־סבא, בסיבוב

 הע את לסיים עליך לירושלים. דרכו
 הא שליד כיוון בית־דגון, סיבוב עד

אליאב.״ ליובה לו מחכה
 ה עד נוחיות אז נוחיות, כבר אם

 שההצעה להיות יכול יודע? ומי
 0 מאד יקרה נראית ראשון במבט אשר
 ל״י) 20.000 לפחות לעלות צריך כזה
רבים. מיליונים למדינה סוך

 על להיגרר מוכרח לא הקרון (א)
 א מספיק זה לצורך פולרה״. ״דוג׳
ג׳יפ.

 ! יותר, רגועים יהיו השרים (ב)
שעתיים. של נסיעה
למזב גם מקום יהיה כזה בקרון (ג)
 שו ליד נאמר לשבת, תוכל אשר.

 מכו לה יכתיב שהשר בשעה הכתיבה
,׳,״• . מהספה.

 ל׳ על לוותר 'בכלל אפשר אולי (ד)
 ש. בניידת ולהסתפק בירושלים, השר
 יי הסטאטוס) (שיא אלוהים כמו רתה.
מקום. בכל תמיד השר

 1 אפשר יצליח, הזה העסק אם (ה)
 וא הממשלה משרדי את לבטל בכלל

 נ בקרון בדרכים ינוע פקידה,שומה
 בתור לעמוד יצטרך שהאזרח במקום
 יזמין פשוט הוא מס־ההכנסה, משרדי
 לביתו, פקיד־השומה ניידת את טלפון
הצ׳ק. את במקום לו ימסור

 בי רואים, שאתם כפי האפשרויות,
זו ממין הצעות עוד לי יש מוגבלות.

תשאלו. רק

!בתעופה בטחון סידורי סוף סוף
ב הודיע פרם, שמעון מר שר־התחבורה

 המיוחדים סידורי־הביטחון על שעבר שבוע
 ראש־ר,ממשלה של שובה לקראת שננקטו
ארצה.

גול הגברת של מהארץ ובצאתה מאחר
 מטוסים מיספר והתנגשו כמעט מאיר דה

הח ראש־הממשלה, נמצאה שבו במטוס
ה את הפעם לפנות שר־התחבורה ליט

 שעה חצי הטיסות כל את ולאסור שמיים,
 ראש־ של שמטוסה אחרי שעה וחצי לפני

בלוד. ינחת הממשלה
בעצם! פשוט, וכל־כך גאוני, רעיון

 ובלתי־נעי קטנה בעייה זאת ובכל
 י הובטחה. ראש־הממשלה של נחיתתה

שלה. למטוס צפוייה היתד, לא סכנה
 הנוס שאר עם מה איתנו? מה אבל

 1 ארצה? החוזרים הפשוטים׳ והתיירים
 פרם מר של מהוראתו להבין עלינו

 שר־התחב האם לחייהם? סכנה צפוייה
 כל של חייהם את להבטיח דרך מצא טרם

באוויר? נוסעים
 פשו! למסקנה הגעתי לפחות, אני,

 ד ולא יוצא לא אני ראש־הממשלה בלי
בטוח! — שבטוח מה ארצה.


