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 סערה לעורר שבוע לפני הצליח רות,
 עתו- במסיבת הישראלית. העתונות בחוגי
 הארץ כתב את האשים פומבית, נאים
 עיסקה, עמו עשה כאילו לביב, יגאל
 מקורות חברת על רע דבר יכתוב לא לפיה
 יזכה ובתמורה ורד, שלה הבת חברת ועל

 סיורו בעת החברה חשבון על להארחה
בדרום־אמריקה.

 בינתיים להכחיש שנאלץ יעקובוביץ,
 במרכזו לעמוד ועתיד מהאשמותיו, חלק
 לביב יגאל הבטיח אותו משפט־דיבה, של

מא הוא למעשה כי הבחין נגדו, להגיש
 הוא שבשמה הציבורית החברה את שים

עיתו לשחד מוכנה היתד, כאילו מדבר,
אודותיה. שליליים פירסומים למניעת נאים

 המחיש לאור, השבוע שהוציא בספר
 בצה״ל רב־סרן שהיה גרמניה, יליד הדובר

 שנים, שש מזה מקורות כדובר והמשמש
 מהעבר הישראלית העתונות נראית כיצד
המספ אלה בעיני — המיתרס של השני

הממלכתי. מהמידע ניכר חלק לה קים
 יעקובו- כתב עתונאים? לקנות איך

 (הוצאת ציבור ויחסי הסברה בספת ביץ
 בתחום נסיונו את לחלק המיועד מסדה),

בת אחרים מקצוע בעלי עם יחסי־הציבור
:בישראל זה חום

 קשרים לקשור חייב ד,הסברה ״איש •
 להשיג ניתן וזאת העתונאים, עם הדוקים

 רק לא פנים־אל־פנים, פגישות ידי על רק
 המשרד פעולות את המכסים העתונאים עם
 ככל !רבים עתונאים עם אלא המוסד, או

 תיפתח ״מאין יודע אינך לעולם האפשר...
 בלתי מהלומד, תבוא כיוון מאיזה הרעה״,
 שומה ״להיכוות״ רוצה אינך אם צפויה...

 ״התלקחות למנוע כדי צעדים לנקוט עליך
אחרת.״ או זו בפינה האש״
ב בעיקר לסייר, אוהבים ״עתונאים •

 •מעניינים באתרים או מרוחקים אזורים
אלי להגיע הזדמנויות להם שאין במיוחד,

 להרבות לכן, כדאי, אחרת. בדרך הם
להי עתונאים בסיור אין כאלה... בסיורים

 הממו־ או הדובר האישיים... הקשרים דוק
 להפיק כזה ביום יכולים ההסברה על גד,

 ישכילו רק אם ביותר, מדובה תועלת
 ההבנה והגברת היחסים הידוק לשם לנצלו

 עתונאי דומה אין מזו, יתירה ההדדית.
 שקיבתו לעתונאי מלאה״ ״קיבה בעל

לחיכו.״ דבקה ולשונו מקרקרת
גם- את •פידסום. מניעת :התפקיד

 עבודתו בעת רכש אותו המקצועי, יונו
 לעצמו, שומר יעקובוביץ אין במקורות,

 למקצוע, חבריו עם •אותו לחלק •מוכן הוא
מספרו: הבא הקטע כדוגמת

 דברים יש כי ומבין יודע ״העתונאי
 יודע, גם העתונאי להם... יפה שהשתיקה
 מייצג, חינך אותו המפעל או שבמשרד

 מי על מתנהל הכל ולא כשורה הכל לא
 — והוא נוסף, תפקיד לדובר מנוחות...
ע ו נ מ  נזק להסב העלולים פירסומים ל

המוסד. של ובמוניטין בתדמית ולפגוע
זאת? עושים איך

להע •ראוי בגליו־לב יעקובוביץ מסביר
לתי להיכנס כאן אוכל לא ״לצערי : רכה
 להשיג המאפשרות והשיטות הטכניקה אור

 כל את לגלות רוצה איני פשוט זאת:
 להפנות הוא שרציתי •מה כל הסודות...

ש •הדובר, של לתפקידו •תשומת־הלב את
י כולל אלא בפירסום, מצטמצם אינו נ מ

 לא בכך עוסק עצמי אני פירסום. תע
 סירסו* למנוע מוקדש מזמני כרבע מעט:
אור.״ יראו כי ענין לי שאין מים,

משטרה
ח ד אק לירקון נזרק ה

 מגלה היא כאשר המישטרה עושה מה
 עדותו פי על אקדח? ולידה נרצח גופת

 במישטרת פלילי לזד,וי המחלקה איש של
 המישט־ שעשתה מה כהן, מרדכי ישראל,

ה במהירות מהאקדח להיפטר היה רה
למשל. לירקון, אותו לזרוק אפשרית.
 אלה אך תפלה, כבדיחה נשמע הדבר

 בבית־המשפט כהן, רב־סמל של דבריו היו
יצ ד״ר של בראשותו בתל־אביב, המחוזי

 מוסט־ ,דודנים שני נאשמים בו רווה, חק
 ),28( סרסור ואיסמעיל )30( סרסור פה

).30( חממי ישי סוחר־הסמים ברצח
 בינואר חממי הגיע האישום כתב לפי
שרה עבדללה של הזיתים למטע 1968

א משומן ון1ג1מ הפלי שה לייצור מוסה ל ► ד״ן דמ
ח שה חנוי ושומד־סוק מהוגן אורח של חד

וןשח טנויפת מנגע

שר אמר "1 מיפים לשלם ריך
ה־ והעיתונות דיין, משד, ד,ביטחון צ ״

 זו שנונה אימרה לפרסם מיהרה ישראלית
למופת אזרח של נבונה כמסקנה בהבלטה,

תמונה). (ראה
 דיין משה הפליט שלו, השנה פסוק את
 לוד, התעופה לנמל השבוע שבא שעד,

 שחזרה דיין, רות אשתו, פני את להקביל
 טלוויזיה מכשיר עימד, הביאה רות מחו״ל.

 של בתשלום אותה חייב והמכס ונייד, קטן
 את בהפגנתיות שלף דיין משה ל״י. 1000
 המכס לזכות רשם שלו, ההמחאות פנקס

הצ את והצהיר ל״י אלף של סכום על צ׳ק
ההיסטוריה. דפי על תיחרת שבוודאי הרתו

ה שר,חוכמה מקרה רק זה היה האם
 בפגישה שנאמרה דיין, של השנונה צברית

חכ העיתונות דפי אל הגיעה משפחתית,
רבה? כה להבלטה תה

 פיר־ אחרי ביסודיות לעקוב היה צריך
 בשבועות בישראל היומית העיתונות סומי

 מנהל מישהו כי להיווכח כדי האחרונים,
 שטיפת־מוח של יסודי מסע דפיה מעל

 דיין למשה ליצור שנועד ישראל, לאזרחי
המצ ושומר־חוק, מהוגן אזרח של תדמית

 לממשלה, מיסים לשלם שיש בקול היר
 וזאת בפומבי, לציבור אישית דוגמא ונותן
 ,כשר־ר,ביטחון השוטפת לפעילותו נוסף
 אחר שר כל של בפעילות ורע אח לה שאין

בממשלה.
 כי ישראל אזרחי למדו קצר זמן בפרק

ביש הכדורסל לענף מסייע שר־ד,ביטחון
למוזי ארכיאולוגיים מוצגים תורם ראל!

 בנשף מופיע !לתצוגה ישראל און
 למטרת כספים לאיסוף שנועד הוראייטי,

 מרדכי של חנוכה במסיבת משתתף !צדקה
 נרות־שמן שם והורם צרפתי (״מנטש״)

צדקה! למטרות הגרלה לצורכי עתיקים

 שילם משה
רות עבור

לי 1000נ־ של בסכום שיק
 דייז• פשו־. הבסחוץ, שר רשם דות

 הבהלת לזנות לוד הסעושה בנפל
 רעיתי. את לקבל בא באשר הפנס.

 סל־ ובידה מחויל שחזרה רות,
ניידת. ויזיח
גי בחיוך אסר הסקתה שר

 קיבל אשד הפנס לפקיד שיק
ה חתיפת יפות. פנים בסבר אותו
 עוררה הבסחה שר ידי על שיק

 באולם הנוזתים בקרב לב חשופת
הפנס. בית

 אחי- שהוחזר, השבוי הטייס פני את מקביל
 בכירים מפקדים של■ עורך־סיור !אייל קר
 בלשכתו ומוסר !התעלה במעוזי צה״ל של

ה לחוקרי שעות, 3 במשך מפורטת, עדות
בקי שלו. העתיקות לעסקי בקשר משטרה

צדיק. של תקן על שר צור,
 להאמין להתפתות יכול תמים איש רק

צע כל על בעיתונות השוטף הסיקור כי
 תמיד כמעט המלווה שר־הביטחון, של דיו

עצ העיתונאים על־ידי נעשה בצילומים,
בלבד. מקרה פרי אלא אינו הדיווח וכי מם׳

להש שלא דואג כהלכה, משומן מנגנון
למקרה כאלה היסטוריים אירועים איר

 של תוכניתם כנראה שובשה דיין, של קות
 השחיתות מעשי גל את לנצל דיין, אנשי

 השלילית דעת־הקהל ואת במדינה הגואה
 זעם את ולהפנות — בעקבותיהם שנוצרה

דיין. של הפוליטיים יריביו נגד ההמון
 אישים, החלו שלאחרונה מקרה זה אין

 וחיים ידין יגאל כמו כביכול, נייטראליים
 לפיהם רעיונות בפומבי להשמיע הרצוג,

 לשניים: הממשלה את לחלק צורך יש
ובי חוץ בענייני העוסקת שרים לקבוצת

 פנים בענייני העוסקת שניה ולקבוצה טחון
בלבד.

הצעות נבעו פנים, לענייני מהדאגה יותר

צרפתי ש״)01מודני(.,מ1 ויין משה יו: לוחצת זי

מיסיס כמשלם ו״ן

דמו שתי ניצבות זה מנגנון בראש העיוור.
 לישכת מנהל ישראלי, חיים מפתח: יות

 הארץ כתב לביא, ונפתלי שר־הביטחון,
 שר־ של האישי כדוברו המשמש לשעבר,

 מנגנון על מנצחים אלה שני הביטחון.
צע כל על לעיתונות שוטף מידע המזרים

דיין. משד׳ של דיו
אי המנציח הוא למשל, לביא, נפתלי

 וכל סיור כל ביקור, כל במצלמתו שית
באמ מועברים צילומיו דיין. של פגישה
 צד,״ל של לעיתונות הקשר לישכת צעות

לסוכנו נמסרים אף ולפעמים למערכות!
להפצה. פרטיות צילומים יות

 לדיין המכין הוא זה, מוח שטיפת מנגנון
 משפטנים כשצוות ותגובותיו, הודעותיו את

האח בשבועות צמוד. מגע תוך לו מייעץ
פעי את להגביר זד, מנגנון נאלץ רונים
העתי- עסקי על הפרסומים בעקבות לותו.

להג ניסה אותה דיין, של משאיפתו אלה
 מצומצם קבינט להרכיב בעבר, כבר שים

 שרים יתערבו לא בו וביטחון, חוץ לענייני
 מצומצם בקבינט פנים. בענייני העוסקים

הסגו השפעתו תיגבר דיין, מאמין — כזה
בהת החלטות להעביר לו יהיה וניתן לית
שלו. והבטהוניים המדיניים לקווים אם

 העתיקות עסקי על שהפירסומים נראה
 דיין, של חסידיו תוכנית את שיבשו שלו,
המס השערוריות בגל אותו שכרכו בכך
 על שהוכרז הסיבה זו המדינה. את עיר

 את לשפר שנועד ״שטיפת־מוח״, מיבצע
דיין. של תדמיתו

העי יפרסמו הקרובים הימים באחד אם
 רמזור ליד ניצב דיין כי הודעה תונים

 לחצות ״צריך והצהיר: תל־אביבי ברחוב
 תהיה לא חצייה!״, במעברי רק כבישים

הפתעה. זו

 שני את לפגוש מנת על קאסם, בכפר
ל בדרכם חשיש. קניית לצורך החשודים

 בבית־הקפד, השניים פגשו הזיתים מטע
 טהה, גאפר עבדול את קאסם כפר של

 המפגש למקום אליהם להלוות לו הציעו
סרסור. צאלח את עימם להביא ואף

 כתב־ לדברי התנהלה, המוזרה התהלוכה
 הנאשמים כששני המטע לכיוון האישום,

שלו במרחק חבריהם ושני הקבוצה בראש
 מוסטפה של בידיו מאחוריהם. מטר שים

 ובה נייר עטופה חבילה היתד, סרסור
 למטה כשהגיעו חשיש. קילוגרם שני

לעב אקדח ששלף חממי ישי את פגשו
 האקדח את הפיל סרסור מוסטפה רם.

 מספר בסכין אותו ודקר חממי של מידיו
 מכן לאחר השונים. גופו בחלקי פעמים

לבאר. הגופה את הנאשמים שני זרקו
 שנים שלוש באר. כתוך עצמות

נודע אחד שיום עד בבאר, הגופה שכבה

 הכפר של בבית־הקפה מישטרתי למודיע
 האיש היהודי. הסמים סוחר של הרצחו על

ל שיצאו המישטרה לאנשי זאת סיפר
הגופה. את וגילו שטח

 ואת גאפר עבדול את הפכה המשטרה
באמצ הגישה לעדי־מלך, סרסור צאלח

ה שני נגד כתב־אישום הפרקליטות עות
 התבקש כהן מרדכי סמל רב סרסורים.

התביעה. מטעם להעיד
ל בבוקר ״יצאנו בעדותו: כהן סיפר

הזי שבמטע לנו נאמר קאסם. כפר אזור
 אדם. של שלד יש עבדללה של תים

 תאורה באמצעות וחפשתי לבאר ירדתי
 מתחת הבאר, של הפנימי בחלק מיוחדת.

 הוצאתי עצמות. מספר מצאתי אבנים, לגל
דו״ח.״ וערכתי אותם צילמתי העצמות, את

 עו־ ידי על כהן נשאל הנגדית בחקירה
 מום־ של פרקליטו קאזים, חיים רך־הדין

אקדח הפשע במקום מצא האם סרסור, טפה

? ברטה מטיפוס ישן
 אבנים בערימת היה. ״לא כהן: רס״ל
 חלודים, ישנים כדורים היו מקום בקרבת

לגמ מפורר במצב מתפוררים אריג חלקי
 עד רקטות, אקדח של חתיכות והיו רי

 מציאה היתד, זו בכך. מבין שאני כמה
 לדעתי, שהיה, מה לעניין. קשורה שלא

הת ולא לנפצו ניסיתי הנפץ. היה מסוכן
אב לגל מתחת אותו קברתי אז פוצץ.

זד״״ וזהו נים
 כך?״ על דו״ח יש ״האם קאזים:

 שש משרת אני דו״ח. אין ״לא. כהן:
 כשההש־ עושים דו״ח במישטרה. שנים
 רשמית!״ היא מדר,

 האקדח?״ איפה ״אז קאזיס:
ל וביקשתי למישטרה ״לקחתי כהן:
כש הדברים. יתר עם יהד זאת השמיד

 את לקחתי אז להשמיד, שאי־אפשר אמרו
לירקון!״ אותם וזרקתי הדברים

?17901 הזה העולם


