
ש כפי מהתעלה, לסגת דיין של הצעתו
 אחד היתד, זה, במדור בזמנו נאמר כבר

 מאז שהעלינו ביותר המבריקים הרעיונות
הימים. ששת מלחמת

 בידה נטלה שישראל הראשונה הפעם זו
 יכולה נכון יותר או והפכה, היוזמה את

 לקלף התעלה פתיחת את להפוך, היתד,
 עם ראשונה. ממדרגה חשיבות בעל מיקוח

 ולשאול לרוסים לבוא היה אפשר זה קלף
(בקילומט התעלה פתיחת להם שווה כמה
 מצריים), על ולחצים רובלים יהודים, רים,

 האמריקאים את לשאול אחת ובעונה ובעת
התעלה. של סגירתה המשך להם שווה כמה

ממש בוזבזה. הזו ההיסטורית ההזדמנות
 דיין, של הצעתו את קיבלה לא ישראל לת

 פר- את שמעו אשר שהאמריקאים, משום
התלהבו לא יעקבי, גד מר של מפיו סיר,

 נגד בעיתונות קראתי משונות טענות
תי להכניס האוזנר גדעון מר של הצעתו

עבי בעניין חברי״הכנסת חסינות בחוק קון
(חנייה). תנועה רות

 ששום בהארץ טוען ילין־מור נתן מר
 חברי- בשיחרור לציבור נגרם אינו עוול

 שגם משום קנסות״חנייה׳ מתשלום הכנסת
 עבי- על קנסות ישלמו הם אם

 אחר, אזרח כל כמו רות־תנועה,
 פקקי־התנו־ בעיית תיפתר לא

 הול־ של חייהם יובטחו לא ער״
 מקום־ אפילו יתווסף לא כי־רגל,

 יוסר ולא אחד, מוסדר חנייה
התחבו ממיפגעי מיפגע שום
רה.

לשח ניתן זו משונה בטענה
 מתשלום חברי־הכנסת את רר

 עירוניים, מיסים מם־ההכנסה,
 ושאר ועינוגים היטלי־ביטחון

ש במדינה. אזרח כל על החלים המיסים,
יק לא המדינה בקופת שהגרעון ברור הרי
 כל כמו מיסים ישלמו חברי־הכנסת אם טן

ייחס לא המבוזבזים המיליונים אחר. אזרח
תקציבי את לאזן יצליחו לא העיריות כו,
 לציבור ייגרם לא משמעותי עודל ושום הן,
מי מתשלום ישוחררו חברי־כנסת 120 אם

פים.
 בעצם הוא לציבור, הנגרם הגדול, העוול
 עצמם את מעמידים שחברי־הכנסת ההרגשה

 עבורנו, מחוקקים הם שאותו לחוק, מעל
ה בין הכי בלאו הקיים המרחק ובהגדלת

לבוחריהם. נבחרים
אבנרי אורי מבסס גם עליו שני, טיעון

 שמואל מר הטלוויזיה, על החדש הממונה
 אלמוג ש. מר עם לאחרונה נסתכסך אלמוג,

 סמכויות רקע על השידור, רשות מנהל
הראשון. של עבודתו
ב לשיחה שניהם עם נפגש יחיל ד׳׳ר
 המחלוקת. את ליישב וניסה עיניים, ארבע
 לטעון המשיך הטלוויזיה על הממונה אולם

 צעדיו, את מצר השידור רשות שמנהל
 הוראות מעביר אישי, באופן לו מתנכל

מע איתו, להתייעץ מבלי לעובדי־הטלוויזיה
 עליהם, המליץ שהוא הסכמים חתימת כב

 יתכן לא שבד. אווירה יוצר כללי ובאופן
ה לבין הממונה בין כלשהו שיתוף־פעולה

מנהל.
פיטו על לנו נמסר המנהל הוועד מחוגי

מ אלמוג שמואל מר של הקרובים ריו
 יחיל, ד״ר הטלוויזיה. על הממונה תפקיד
 רשות שמנהל להציע עומד אחרון, כמוצא

 עצמו, על יקבל אלמוג ש. מר השידור
 ואילו הטלוויזיד״ הנהלת את ביניים, כהסדר

 הטלוויזיה, על הממונה אלמוג, שמואל מר
וה האחראי התפקיד את עצמו על יקבל

מ ומובנה צפויה היתד, התנגדותם ממנה,
אליה.

 את ישראל, של לידיה למסור להם למה
להשת חשבה עצמה היא שבו המיקוח קלף
סביב המתנהל העולמי הסוקר במישחק מש

ז נו
 העלה שדיין בשעה שלנו ההנחה היתה זו
כא ההנחה התאמתה והשבוע הצעתו, את
תי שישראל הציע הסטיים־דיפרטמנט שר
 זה, הסדר־ביניים מהתעלה. ק״מ 40כ־ סוג

 מצידה טוב רצון של מחווה ישמש אשר
לש האמריקאים, לדברי עשוי, ישראל של
באיזור. השלום לקידום שלב מש

ל נשאר לא עתה מצויין. הוא הרעיון
 ישראל ממשלת את לשכנע אלא אמריקאים

 כבר וזה דיין. של הצעתו את שתקבל
פשוט. כל־כך לא

מבו בחוק-החסינות, לשינויים התנגדותו את
 עבירות- על שתביעות ההנחה על סס

 בתנאים עלולות, חברי־כנסת נגד תנועה
 ילין- מר חרותם. את לשלול מסויימים,

 היפותטיים, מצבים תארו אבנרי ומר מור
 את למנוע המשטרה, בעזרת ניתן בהם

בהצבעה. חברי־כנסת של השתתפותם
ב אפשרי הכל אפשרי. זה

 אומר מי אך מסויימים. תנאים
לכ חייב החסינות חוק שתיקון

 לעצור זכות־המשטרה את לול
 סעיף ? חברי־כנסת לעכב או

 המתוקן החסינות בחוק ראשון
 מיקרה שבשום לקבוע יכול

 המשטרה קטלנית) תאונה (כולל
 לעכב או לעצור רשאית אינה

 את חיסלנו ובכך חבר־כנסת,
לדמוקרטיה. הסכנה
 בתשלום כאן מדובר הכל בסך

 שאינן קלות, עבירות־תנועה על קנסות
היו לכל בבית־משפט. התייצבות מחייבות

 קנסות בעזרת השילטון, מפלגת יכולה תר
האופוזי סיעות קופות את לרושש אלה,
 לדמוקרטיה, ייגרם לא אסון שום אך ציה.
 לירות עשרות כמה ישלם אבנרי מר אם

 רק :להיפך חנייה. עבירות על לחודש
 חוקי־ מהחלת לציבור לצמוח יכולה טובה

 בסופו הם, אשר חברי־כנסת, על התנועה
וכמוך. כמוני אזרחים דבר, של

 גדולה תשומת־לב הכנסת תקדיש אולי
תק ואולי והחנייה, התנועה לבעיות יותר
 הבוחרים בין הקיים הפער את מעט טין

לנבחריהם.

השידור. רשות מנהל של מאוד מחייב
ה על תתקבל לא זו הגיונית פשרה אם
שה לשער יש בסיכסוך, הקשורים צדדים

 אף מיכרז, לפרסם שוב ייאלץ המנהל וועד
 המועמדים כל שבץ ברור עכשיו כבר כי

 במיכרז לזכות אלמוג שמואל של סיכויו
ביותר. הטובים הם

 את להביע לי יורשה זו, בהזדמנות
ב בלתי־הוגן משפט על הכנה התנצלותי

ש אלמוג, מר של הסוציאלי מוצאו עניין
 הטלוויזיה. על שלי הכתבות לאחת נשתרבב

ב ״שלושה מימי אלמוג מר את מכיר אני
א (שבה והאוניברסיטה אחת*, סירה  הו
ו נחמד, בחור היה הוא אני). לא ביקר,

 לפקיד שהפך מאז אך מהחבר׳ה, אחד
 ללבוש מהחבר׳ה, להתחמק החל ממשלתי

 ולדבר ומכופתרת, קונסרבטיבית חליפה
 רעננים ביטויים שזורה שבת של עברית
נפשך״. כ״ממה

עי לנגד היה זה שמטאמורסוזיס כנראה
 שעלה כ״בן־עניים אותו הגדרתי כאשר ני,

נבו־ שאנשים לאחר מקום, מכל לגדולה״.

יאבנר לאורי תשובה
 של העמודים 40 לרשותי עמדו לו גם

לתו לדחוס מצליח הייתי לא זה, שבועון
 שטיפת- על לומר לי שיש מה כל את כם

הממלכ אמצעי־התיקשורת של המוח
 ו״מעריב״ בכלל העיתונות על תיים.

ה .העולם על בפרט, ו״ידיעותי
 אחד כל על אבנרי. אורי ומר זה*

 לעשות אפשר האלה מהנושאים
דוקטוראט. עבודת

ו להסתעף ויכוחים של דרכם
 מילה למישהו אומר אתה להסתבך.

 שאתה ולפני ״חמור״, כמו תמימה
 נמצא כבר אתה קרה, מד, תופס

מעו שבה והשמצות, ויכוח בסערת
 כל שלך, המשפחה בני כל רבים

 ואם שש׳ מגיל המגונים מעשיך
למ עלול אתה בזמן, עוצר אינך
 על־ של במלחמה עצמך את צוא

 מופעלים שבה ועל־המוות, החיים
שברשו ופצצות־האטום הטילים כל

תך.
 ממלחמת- איפוא, להימנע, כדי
 אינסופי ומוויכוח שלישית, עולם

ש אמרתי שאני אמרת ״אתה של
הע במספר אסתפק אמרת״, אתה
 אינני הטוב, רצוני כל שעם קצרות, רות

מהם. מיפלט מוצא
 הוויכוח. להתחלת נחזור כל קודם (א)

 ו־ משעמם עיתון הוא ש״מעריב״ אמרתי
 ניסה לא אבנרי ומר שישי, בימי מנופח
החישו. את להוכיח אשילו
 מ- מתלהב אינני התוכן, מבחינת (ב)

השווי כאשר התחיל הוויכוח העיתונים. שני
 שניהם. של ה״מה״ את לא ה״איך״, את תי
״מע על אחרונות״ ״ידיעות את מבכר אני

 יותר כתוב היותו על שנוסף משום ריב״
 גם הוא מעניינת, יותר בצורה וערוך טוב׳
 טובים, לעיתונאים רשות־הדיבור את נותן

העיתון. עמדת את נוגדות שדעותיהם
 קשת לייצג חייב תלוי״ ״בלתי עיתון

 המהלכות דיעות של האפשר ככל רחבה
 על ״ידיעות״ עולה זו מבחינה גם בציבור.

 של שתדמיתו למשל, אני•חושב, ״מעריב״.
 ללא- תלוי בלתי בשבועון הזה״ ״העולם

 היתה וכד. וללא משוא־פנים ללא מורא,
 לפובליציסט אבנרי מר איפשר לו מתחזקת

דעותיו. את בו להביע מוכשר ימני
ו כותרות באמצעות שטיפת־מוח (ג)

ה בשני רק לא מבוצעת ידיעות עריכת
״ה כולל בארץ, עיתון כל הנ״ל. עיתונים

 על- קוראיו על להשפיע מנסה הזה״׳ עולם
השקפו את המשרתות הידיעות הדגשת ידי
 העלמת אפילו או והצנעת הפוליטיות, תיו

 *הניו־יורק־ אפילו להן. המנוגדות הידיעות
 הראויות הידיעות את רק מפרסם סיימם״
לפירסום. (לדעתו)

תמו לשלום מוכן מצריים ״נשיא הידיעה
תס ישראל אם במלחמה מאיים נסיגה, רת

 שלנו בעיתוני־הערב מופיעה שהיתר, רב״׳
במלח מאיים מצריים ״נשיא הכותרת תחת
ל הזה״ ב״העולם ודאי זוכה היתר, מה״

 זה לשלום״. מוכן מצריים ״נשיא : כותרת
 המסתפק פרימיסיבי, קורא כימעם. לגיטימי
שהעי ללוקשים ראוי הכותרות, בקריאת

אותו. מאכילים תונים
משום נופל אינו הזה״ ״העולם זה בשטח

האוצר בשר זילזול
 הוענקה עכו עיריית של אזרחוודכבוד

ספיר. פנחס למר השבוע
 עכו שאנשי דעתי על העליתי לא מעולם

ו ז ע  תאוות על שר־האוצר את לבקר י
 המפורסמות ארוחותיו ועל שלו, האכילה

 מידיעות !עובדה אבל מפוארות. במסעדות
 ששר־האוצר מסתבר בעיתונות שנתפרסמו

ממולחים! ממזרים ובמלח. בלחם נתקבל

 על אותו מאשים ואינני בארץ, אחר עיתון
 יום הנערכת הכללית, בשטיפת־ד,מוחות כך.
 להרשות יכול אינו עיתון שום במדינה, יום

אובייקטי של הלוקסוס את לעצמו
 ביותר הליברלי העורך גם ביות.
 מוסכמותיו את שלו לעיתון מביא

 עורך רק והפוליטיות. החברתיות
אובייקטיבי. עורך להיות יכול מת

 דוגמאות מאות להביא יכול אני
 נכונות- או מטעות כותרות של

הזה״ ב״העולם שהופיעו בחלקן
 הזה הוויכוח אם זאת, אעשה (אני

השטי לאמצעי בנוסף וזה יימשך),
צי פירסום בעזרת הסובטיליים פה

ובלתי־סימפטיים, סימפטיים לומים
שבוע. מדי זה שבועון משתמש בהם

 את להוציא אבנרי מר של נסיונו
ה המכבסה מתוך ושבועונו עצמו

 יום מדי נשטפים בה אוטומטית,
הקוראים, של הרופסים מוחותיהם

אינטלקטואלי. באי־יושר אותו מחשיד
להשת בזכותו מפקפק לא איש

 כל חובתו. זו הכללית. בשטיפה תף
מהעור־ לדרוש רשאי שהציבור מה
בחולשותיו. התחשבות מעט הוא כים

 בהאזינו עיתון, על בחתמו העצל׳ הקורא
 מוסר ״אני להגיד רשאי ולטלוויזיה, לרדיו

 אבל רוצים. שאתם מה בו עשו מוחי. את
 ובלי ברכות בעדינות, — מכם מבקש אני

,אינ שלכם למלאכה קראו גסות. מברשות
 :טוב יותר עוד או ,תיקשורת׳ פורמציה׳,
 שאתם להרגיש לי תחנו אל רק ,שאמפד.
העצמי! כבודי על חוסו מוחי. את שוטפים

ה מידת בין ההבדל מתחיל זו בנקודה
״הא השונים. העיתונים של אובייקטיביות

 בצבעי־מים קוראיו מוחות את שוטף יץ״
 במכר־ ומכסימום דקים, במיכחולים עדינים,

 על הממונים גסי־הרוח, ואילו שת־שיניים.
עוב ו״ידיעות״, כ״מעריב״ עיתונים עריכת

 ו־ מטאטאי־כבישים מיברשות־סיוד, עם דים
טוריות.

בפ נגדם. גם טענות לי אץ בעצם אך
 לתוך לחדור יצליחו לא הם מסוריה חות

מכ האובייקט קוראיהם. של ראשי־האבן
 שיש מי השטיפה. וסימון אמצעי את תיב

עדינה. לכביסה ראוי אינו ברזנט, ראש לו
אי קינן כעמוס בעלי־מדור של חשיבותם

(מ בלבד הפוליטיות דיעותיהם בהבעת נה
 וכל המטיפים כל בעיני שווים זו בחינה
לחשי הקהל בחינוך אלא הדרשות), נושאי

 מציבים שהם השאלה סימני עצמית. בה
 דבר לכל ליגלוגם העיתון, מוסכמות ליד

 של שחיטתם, לא אם ודקירותיהם, מנופח,
 של בכרי־הדשא הרועות הקדושות הפרות
רגישו לפיתוח רבות תורמים — העיתון

 בקרה, מערכת ולקביעת הקורא, של תו
 זזזמן, ובמשך לאט־לאט׳ יצליח שבעזרתה

 המבוצעים המגונים המעשים על לעמוד
 הימין י עיתונות על־ידי הן במוחו, יום־יום

השמאל. עיתונות ץי על והן
 (כתפקידו טוב פובליציסט של תפקידו

 קוראיו את להביא הוא מחנך) מורה של
 טמונה וכאן הכל. זה עצמית. חשיבה לידי

 על־ כאלה אנשים שבהעסקת הגדולה הסכנה
דר לשאת להטיף, המבקשים עיתונים ידי

מוחות. ולשטוף שות

 הרמז את כנראה, תפס, לא ספיר מר
 הלוקש את לו מכרו לודייתו ובני הדק,

 עתיק־ במינה,ג מקורה זו צנועה שתשודר,
יומין.

 לא הוא ספיר פנחס שמר אגב, שמעתי,
 הערביים, הסוחרים אצל פופולארי כל־כך

 לעיתים מזכירים הם שלו אמא את כי אף
מאוד. קרובות

הח׳׳כים חסינות על עוד

בטלוויזיה חדש סיכסור

 אבנרי אורי של (תשובתו
הבא). בשבוע תבוא


