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 הליכוד דוברי שגי שד
 7ש לסגירתו הביאה

 מיסלגה שד היחיד הביטאון
הריפוד♦״ ״טור — זו

 אי בגין מנחם מנזזיג־הליכוד של פנייתו
 לפני ליבני, יצחק רשות־השידור, מנכ״ל

 ברשות־השידור. גיחוך עוררח כחודשיים׳
 תמסיר במיסגרת כי מליבני ביקש בגין

ה היומיים, העיתונים של מאמרי־המערכת
 במהדורת־ד,חדשות מדי־יום־ביומו מופיע

 טור תקציר גם יופיע שמונה׳ השעה של
הליכוד.

ה מודעד־בתשלום, הוא הליכוד טור
 הארץ, ביומון רחב טור רבע על משתרעת
 של השני בעמוד מדי־יום־ביומו המופיעה

 על בדרך־כלל מדלגים הארץ קוראי היומון.
 מים־ כמודעה הנחשבת זו, קבועה פינה

דבר. לכל לגתית
 על־ידי נדחתה בגין של *שפנייתו מובן

להש ״אי־אפשר הסף. על רשות־השידור
 למאמר־מערכת בתשלום׳ קטנה מודעה וות
רב. ובצדק ליבני, אז טען עיתון,״ של

 בגין של פנייתו דחיית כי נראה היום
ב האופוזיציה. מסיעת גדול ביזיון חסכה

הלי טור הפסיק שעבר בשבוע השני יום
 הארץ מקוראי מעטים הופעתו. את כוד
היה אם נמלט. הליכוד טור כי לב שמו

ב מדי-יום־ביומו משודר שלו התקציר
לכך. לב שמים היו רבים כי ספק אין רדיו,

 השנה במשך כחודש. ל"י אלף
 נודע הוא הליכוד, טור הופיע שבהן וחצי

 תנו־ דובר אותו כתב בגין. של כ״תינוק״
 ),40( בן־אלישר אליהו ד״ר עת־החרות,
בגין. של איש־אמונו

 רבים מערערים נמצאו תקופה אותה כל
 מקרב בעיקר המודעה, הופעת עצם על

 המיפלגה לחרות, האחות המיפלגה עסקני
 פירסום כי טענו המתנגדים הליברלית.

 30,000 של כספית הוצאה הוא היומי הטור
 שבצידה התועלת אשר לחודש, לירות

 ששאלת פעם בכל: אולם ביותר• מפוקפקת
עלתה, הליכוד טור של פירסומו המשך

ה ולמנהיגי בחירוף־נפש, בגין עליו הגן
 מנהיג עם לריב כדאי היה לא ליברלים
 30,000 *של הפעוט הסכום בשל הליכוד
ה הסיעות כל בין שהתחלק לחודש לירות

הליכוד. את מרכיבות
הנ ביקשה שבועיים לפני הרביעי ביום

 הפרלמנטרי מהמזכיר הליכוד סיעת הלת
 המיפ־ דובר גם שהוא בכנסת, הסיעה של
 לפרסם ),30( טוויג סמי הליברלית, לגה

 מס־ערך־מוסף. בעניין בעיתונים מודעה
לחב אותה הראה המודעה, את ניסח טוויג

 מה- שובל מחרות, ובדר בגין הכנסת רי
החופ מהמרכז תמיר שמואל רשימה־לעם,

 והיא ממיפלגתו, ופלומין ארליך וניסים, שי
כולם. אישור את קיבלה

מופיעה המודעה את בן־אלישר כשראה

ש ייתכן ״לא התקומם. הוא בעיתונות
 ״מבלי טען. כך בעיתונים,״ מודעות יפרסמו

 ועדת־ההסברה לאישור קודם יובאו -שהן
 ועדה חבר הוא בן־אלי-שר הליכוד.״ של
 למחאתו תשובה שקיבל קודם עוד אך זו.

 בגין של הוראותיהם על־פי טוויג, פירסם
 הפעם בעיתונים, נוספות מודעות וארליך,

 אשר ארליך, שימחה של לחוק תיקונים על
בכנסת. התקבלו
 טוויג של השנייה המודעה מתיה. פינה
 הראשון ביום בהרחבה בעיתונים פורסמה

 בן־אלי־שר שלח כך על בתגובה שבוע. לפני
 ״לאור לו: הודיע הוא בו לבגין, מיכתב

 אוכל לא אני *שנוצרו, החדשים התנאים
 החל הליכוד, לטור אחראי עצמי לראות

ממחר.״
ש הפיתאומית לסנקציה שנדהם בגין,

 את להציל ניסה בן־אלי*שר, עליו הטיל
 מפקידותיו־ אחת את שלח הוא *שלו. הטור

ובי טוויג, סמי אל גזר, אריאלה הזוטרות,
 במקום הליכוד טור את לערוך ממנו קש

 החודשים שמונה־עשר במשך בן־אלישר.
 ממלא טוויג היה הליכוד, טור הופיע שבהם

 הטור ככותב בן־אלישר של מקומו את
 או במילואים היה שבן־אלישר פעם בכל
 כי לבגיו ברור היה ולכן בחו״ל, שהה
ה התפקיד את בשימחה עליו יקבל טוויג
חדש.

 זו היתד, למיפלגתו סירב. טוויג אולם
באש שלא סוף־סוף, להיפטר הזדמנות־פז

 — ראשיה לדעת — שהיה מהטור מתה,
 ״להפסיק ומייותרת. כבדה כספית הוצאה

 התבטא קשה,״ לנו היה הליכוד טור את
 ״עכשיו הליברלים. של מחברי־הכנסת אחד
זה.״ טור לחדש לחרות קשה יהיה

הו את יחדש לא הליכוד טור כי נראה
 בו ראו אשר הארץ, קוראי לשימחת פעתו,
שלהם. בעיתון מתה פינה
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החמרה. הידוק על מדברים כולם
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