אם יסכן זאת תחת מעטה של סודיות.״
אחרי דברים אלה ,אין צורך להסביר
בי ראש־הממשלה יצחק רבץ טעה כניראה
טעות נוראה בכך שאסר את פירסום סיפ
רו של מתי גולן .הספר ■שהוא היה צריך
לאסור את פירסומו ,תוך הטלת איפול
על איסור זה ,הוא ספר השנה של העיתו
נאים .מה שמתפרסם בו בשמו של פרס
מזיק ליצחק רבץ ולממשלתו אלף מונים
ממה שיכול היה מתי גולן לפרסם בסיפרו.
גולן ,לפחות׳ לא היה מגדיר את ראש־
הממשלה כ״משוגע״.
יש בדבריו של פרם עוד המון פנינים
מבדחות עד דמעות ,שתקצר היריעה מל 
הביאן במלואן .הנה אחת מהן:
״אני ,בפילוסופיה שלי ,חושב שכל דבר
שאני עושה באורח סודי ,יום בהיר אחד
יתגלה ,ויעמוד למישפט הציבור.״ אמר
זאת אלוף הבחישה־במיסתרים עוד לפני
שהעולם הזה חשף את פרשת התמונה
היקרה שקיבל במתנה מהקואופרטיביס
לתחבורה.

״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי  .המערבת והמינהלה  :תל■
אביב ,רחוב גורדון  ,3טלפון 243386־ .03תא־דואר  . 136מען מברקי :
״עולמפרם״  .מודפס כ״הדפוס החדש׳׳ כט״ם ,תל־אביב ,רחוב כן•
אביגדור  .הפצה  :״גד״ כע״מ  .גלופות  :״צינקוגרפיה כספי כע״מ .
העורך הראשי  :אורי אכנרי  .המוציא לאור  :העולם הזה כע״מ.

{? * * /י *
הייתי רוצה לנצל הפעם מדור זה
למטרה שהוא לא נועד לה .להמליץ על
ספר .ספר מצחיק מאוד .אולי יותר מצ 
חיק אפילו מ־ס 20ארץ  ,200קובץ הסא־
טירות של אנשי  200הארץ .ספר הספוג
הומור אמיתי ,סאטירה מורעלת ופארודיה
צינית.
שמו של הספר אומנם אינו מבטיח רבות.
הוא נושא את השם הבאנאלי ספר־השנה
של העיתונאים תשל״ה .אולי משום כך
הוא לא הפך עד כה לרב־מכר כפי ש 
מגיע לו .ספר משעשע .משעשע מאוד.
מופיעה בו ,למשל ,הפיסקה הבאה ,ה 
מכוונת להנחות את העיתונות הישראלית
לייעודה האמיתי  :״העתונות מצווה לש 
מור על המוראל שלה .היא אינה צריכה
להסתיר את האמת.״
מאליה נשאלת השאלה מיהו הוגה־הדי־
עות הדגול שהצליח בתימצות בה מופלא
להאיר לעתונות הישראלית את דרכה .לא
ליפול מהכסאות .זהו לא אחר מאשר שינד
עון פרם.
״אימרתו של הלל הזקן, :אל תאמר
דבר שאי־אפשר לשמוע ,שסופו להיש 
מע...׳ — היא חלק מה,אני מאמין׳ הצי 
בורי של שר־הביטחוו שימעון פרם״ ,מס 
ביר הספר במבוא לתורת חופש־העיתונות,
כפי שהיא מושמעת מפי הגבורה עצמה.
״הוא אינו מאמין שאפשר להסתיר דב
רים ,ממילא אין לדעתו יסוד לטענות כאי
לו יש בכוחו של מימשל דמוקראטי להס 
תיר מידע ,אפילו הוא מפעיל את מספרי
הצנזור ואת התקנות לשעת־חירום .הילכה
אומר פרם ,מחובתו של איש־ציבור ,גם
כשעיסוקו בעניינים סודיים ביותר ,לקבל
הכרעות מתוך ידיעה שיש ,עין רואה ואו
זן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים' —
כהגדרת אבות החוכמה.״
כמה חבל ששר־הביטחון בממשלתו של
יצחק רבץ לא הספיק לקרוא מה שאמר
שימעון פרם בספר העיתונאים ,לפני ש 
נתן את ידו להתלטת הממשלה להטיל אי-
פול על החלטתה לפסול את ספרו של
העיתונאי מתי גולן ולגייס את מנגנון ה 
חושך כדי למנוע כל פירסום בנידון )העו
לם הזה  .(1967אילו היה שר-הביטחון
מעיין במישנתו של שימעון פרם יבול היה
ללמוד עוד דברים מאלפים על דמוקרא־
טיח ,חופש־עיתונות וצנזורה.
!■ ■ 1

■  .,ז.

,הנה ,למשל; ,שאל שימעון פרם על*
ידי מראיינו ,האם יש יסוד לחשש שמער־
כת־הביטחון ,או הממשלה בשם הביטחון,
או בתוקף ועדת־שרים לענייני־ביטחון,
תטיל הגבלות פירסום על דברים שאין
להם משמעות ביטחונית מיוחדת?
מר פרס הדמוקראט ,נחרד מעצם איז־
כור מחשבת הזדון הזו .״קודם כל,״ הוא
השיב ,״מוכרחים להניח שממשלה זה גוף
הגון .כל הדמוקראטיה בנויה על ,פייר
פליי׳ .ברגע שכל אחד ינצל את זה לרעה,
אתה
אם
איו חוק המחליף אימון.
י ו צ א מ ת ו ך ה נ ח ה ש יש מס■
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של ה ש אי א פ ש ר ל ה א מ י ן ל 
ש ו ם מ י ל ה שלה  ,א ת ה )המראיין(
צ ו ד ק ב ט ע נ ה ש ה ע ל י ת .אבל אני,
כשר בממשלה ,ובעיקר כשר־הביטחון,
הייתי מתנגד שדיון חברתי או כלכלי
יסווג בביטחוני ויחולו עליו המיגבלות של
ועדת־שרים לענייני-ביטחון .זה חורג וסו 
תר את האחריות שלנו כשרים .שנית ,גם
מבחינה פרקטית .סוד זה לא יישאר .מחר
כל העיתונות תתקיף ו ב צ ד ק  :״מדוע
דנה הממשלה על מס־ערך־מוסף למשל,
בפורום של ועדת־שרים לענייני־ביטחון ?״
ממשיך שימעון פרם בדברי האלוהים
החיים שלו :״בכלל ,במישטר דמוקראטי,
המסד של הממשלה זה אמינות .אם היא

שימעון פרס אינו הסאטיריקון הסמוי
היחידי המתגלה מעל דפי ספר השנה של
העיתונאים .לרוע המזל ,לא נשאל גם
ראש־הממשלה יצחק רבין ,שרואיין לצד
רך הספר ,לדעתו על ענייני צנזורה וחד
פש-עיתונות .אחרת ודאי היה גם הוא
מכביר באימרות־שפר חסרות־כיסוי מסוג
זה .לעומת זאת ניתן חופש־ביטוי לשר־
המישפטים חיים צדוק ,שאמר דברים
כתרבנות שמשמעותן התבררה רק השבוע.
״מבחינה עקרונית יש לראות בחופש־
העיתונות צורה ספציפית של חופש־הבי־
טוי שהוא אחד מערכי־היסוד של כל חב 
רה דמוקראטית,״ אמר צדוק .״בלי קיום
התנאי הזה אין המישטר הדמוקראטי יכול
להתקיים .חופש העיתונות מבטיח לאזרח
זרם חופשי של אינפורמציה וזרם חופשי
של דיעות והשקפות.״

הצנזור הצבאי הראשי ,תודאמך אבנר בדאון
הפקיד הוותיק ביותר
תעשה איזה שהוא שימוש לרעה באמינות
שלה ,היא לא תחזיק מעמד .אני חושב
שזו תהיה ממשלה מאוד לא נבונה — לא
רק מאוד לא הוגנת — אם היא תעשה
שימוש לרעה בסמכויותיה .זה גם לא יח 
זיק מעמד .אני רוצה לומר כאדם שעו 
סק בענייני־ביטחון הרבה שנים בחייו:
אני יוצא מתוך הנחה ,והפילוסופיה של
עבודתי היא ,ששום דבר לא יישאר סוד
לעולמים.
״אפילו הדבר הוא סודי לשעה או סודי
לשנה ,תפעל מתוך הנחה שגם בעטיו תע 
מוד לפני מישפט הציבור .על כן ,אין
לערבב סודיות עם חוסר הגינות .יש לער 
בב סודיות מתוך צ ו ר ך מ י ב צ ע י ,
אבל אסור תחת מעטה סודיות לעשות
שימוש רע בסמכויותיו או באחריותך.
אני מאמין שמי שישתמש בסמכויות שלא
כהלכה ,יתן את הדין .זו רק בעייד ,של
זמן .היות שאדם שמשרת את הציבור ,בל
מה שיש לו זה שמו הטוב — אין לו כל
רכוש אחר — הוא ״היה משוגע ,לדעתי,

לזכותו של צדוק יש לומר שהוא לא
השתתף באותה ישיבת־ממשלה סודית,
שהחליטה לשים ללעג את חופש-העיתד
נות ולהטיל איפול ביטחוני על עניין ש 
אין לו כל קשר לביטחון .אבל לאור ההת 
פתחויות בפרשת מתי גולן בשבוע שעבר,
דבריו הם מאלפים במיוחד.
״אני יכול לומר בפה מלא ,ללא היסום,
שבמדינה דמוקראטית ,בחברה דמוקרא-
טית ,ב י מ י ם ב ת י ק ו נ ם )ההדגשה
במקור( אין מקום לחוק במו פקודת־העי-
תונות שישראל ירשה משילטונות המנדט
הבריטיים ...אבל בתנאים בהם נתונה מדי-
נת־ישראל מאז הקמתה קשה לאזור עוז
ולבטל פקודה כזאת ,מתוך מחשבה שה 
מדינה יכולה בעתיד להיקלע למצבים קי 
צוניים כאלה ,שאולי יהיה הכרח ללא
מנוס להפעיל את הסמכויות האלו ,אם כי
שנים רבות אין הסמכויות האלו מופעלות
הלכה למעשה.״ כזכור ,בשבוע שעבר
הופעלו סמכויות־החירום נגד העולס הזה,
אולי מפני שהמדינה נקלעה בבר ״למצב

קיצוני״ ,בו אין ברירה אלא לבטל את
הדמוקראטיה.
ההומור המעודן של צדוק ,בניגוד ל 
סאטירה הגסה של פרם ,מתגלה בקטע
הבא מדבריו :״לפי הסדר־הסכם בין הצנ 
זורה והעיתונות ,הסכימה הצנזורה להג
ביל את עצמה בשני כיוונים :ראשית
מבחינת העילה לפסילה .במקום העילה
הרחבה הזאת ,היכולה להתייחם גם למידע
וגם לדיעות ,הסכימה הצנזורה להגביל את
עצמה למניעת פירסום אינפורמציה ביט 
חונית ,העשויה להועיל לאוייב או להזיק
לביטחון־ישראל ,כאשר מיד מוסיפים ,כ י
אין ה צ נ ז ו ר ה ח ל ה על ע נ י י *
נ י ם פ ו ל י ט י י ם  ,או על דיעות ,פר 
שנות והערכות .זוהי ההגבלה הסובסטאנ־
טיווית׳ שהצנזורה קיבלה על עצמה.״
מן הראוי להוציא מייד לאור מהדורה
שנייה של ספר הבדיחה והחידוד ,ולהכ 
ליל בו ציטטות אלה מדבריו של שר־
המישפטים בממשלת יצחק רבץ.

פצצת■,הצחוק האמיתית של ספר-
השנה של העיתונאים ,טמונה בפרק השמי
ני שלו ,שם מופיע המונולוג הבא :״אני
רואה את תפקידו של הצנזור כך :לשקוד
שהעיתונות לא תיכשל בגילוי סודות צב 
איים ,ובעת ובעונה אחת לא להצר צעדיו
של העיתונאי במילוי תפקידו באופן חופ 
שי שהוא תנאי ראשוני בכל מישטר דמו־
קראטי.״
את זה אומר לא פחות ולא יותר מאשר
תת־אלוף אבנר )״ואלטר״( בראון ,הצג*
זור־הצבאי־הראשי של מדינת־ישראל ,ה 
איש אשר הפעיל בשבוע שעבר את הצנ 
זורה הצבאית ואת חוקי־החירום המנדטו
ריים )דבר־המלך במועצתו( כדי להגן על
ממשלת יצחק רבץ מפני פירסום בעל
תוכן פוליטי ,לא צבאי.
ואלטר ,שהבמגראפיה הרשמית של
צד,״ל אינה מציינת את גילו אך מספרת
שהוא אב לשני בנים שסיימו את שירותם
הצבאי וסב לארבעה נכדים ,הוא יליד
סארייבו-שביוגוסלביה ,שעלה לארץ לפני
 42שנה והצטרף מיד לאירגון ההגנה .בר 
אוו הוא ההיפך הגמור מהתדמית של צנ 
זור שיכול אדם לצייר לעצמו .הוא איש
נעים־הליכות ,חייכן ,אדיב ,בעל קסם אי 
שי רב ,וטוב־הלב ניבט מעיני התכלת
שלו.
יש רק פגם אחד בעובדת היותו הצג-
זור־הצבאי־הראשי  :הוא נמצא בתפקיד זה
 24שנים רצופות .זוהי תופעה פנומנאלית,
שקשה למצוא כמותה במדינה  :פקיד מם־
שלתי מחזיק בכהונתו ברציפות כימעט
מימי הבראשית של המדינה ,אצל חמישה
ראשי-ממשלה ,אצל חמישה שרי״ביטחון,
אצל שמונה רמטכ״לים .לולא היתח זו
עובדה ,אפשר היה להגדיר זאת כאגדה.
הבדיחה המהלכת שנים רבות בצד,״ל
מספרת כי היה ,חם ושלום ,והמצרים יכ*
בשו את ישראל ,הם ישאירו רק פקיד
אחד בכהונתו :הצנזור-הצבאי־הראשי.
קל לשער איזה כוח עצום מרוכז בידיו
של איש ללא־תחלופה זה ,שבמוחו שמו 
רים כל סודות המדינה וראשיה .קל לה*
בין מדוע איש כזה ,עם בל הרצץ הטוב
שלו ,אינו יכול להתאים את עצמו לשינוי
הערכים שחל במדינה מאז ימי מנגנון-
החושך של תקופת בן־גוריון.
יי־יי ״! ! * 71אם יתברר שהיה זה
בראוו — המאמין עדיין בכוחה של הצג-
זורה הצבאית להשתיק פירסומים שאינם
נוחים לשילטון — שיעץ את עצת־אחי-
תופל ליצחק רבץ בפרשת ספרו של מתי
גולן .אם אין הוא נושא באחריות לכך,
ורבץ סיבר את עצמו בעסק־הביש שלו
ללא יועצ]ם׳ ^איז זה מקל מאחריותו של
הצנזור לה&עלת הצנזורה הצבאית בענייו
רכילותי־סוליטי טהור.
״יא ״יה צייד לאזור די אומץ־לב
כד לסרב לסבך את צה״ל בעניין ול 
השאיר את העבודה המלוכלכת לפוליטי 
קאים.
איו:אמר שימעון פרם :״היות שהאדם
שמשרת את הציבור ,כל מה שיש לו זה
שמו הטוב — הוא יהיה משוגע אם יסכן
זאת תחת מעטה של סודיות.״
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