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נברא א7ו
 מעיתוני־ישר־ אחד אילו קורה׳ היה מה

 יונרהעצמ־ לרגל לפרסם מחליט היה אל
 מגילת־ של המלא הנוסח את הקרוב אות

ל מראש כך על מודיע והיה העצמאות,
י קוראיו
 היו האחרים שהעיתונים לוודאי קרוב
 עורכיהם זו. בילעדית זכות ממנו מונעים

ומסכ קדחתניות התייעצויות עורכים היו
 יפרסם עיתון אותו -שרק ייתכן ,לא מים:

 גם מגילת־ד,עצמאות. נוסח את בילעדית
 לא הרדיו תוכנה.׳ את לדעת זכאים קוראינו

 מצווה היה הוא מקופח. להישאר מוכן היה
 של המלא הנוסח את מיד להשיג כתביו על

ה במהדורת ולהקריאה ,מגילת־ד,עצמאות
סוף־סוף נודע היה וכך הראשונה. חדשות

וייצמן (מיל.) אלוף
? בראש קופץ מי

 כתוב בעצם, מה, המופתע ישראל לעם
במגילת־העצמאות.

חלמאית. מעשייה לא וגם בדיחה, אינה זו
ל שעבר בשבוע שקרה מה בדיוק זה

 רדיפה תוך בישראל. השביעית מעצמה
עצ שמו סנסציוני, חומר אחרי תחרותית

ש בכך ולקלס, ללעג ישראל עיתוני מם
 של ״ראשוני״ בפירסום בזה זה התחרו
בעבר. פורסם שכבר חומר

 היה הגדול הסקופ ליום־השנה. פקוע
 דדו״. ״תזכיר השם את -שנשא מיסמך,

 המנוח, הרמטכ״ל שכתב התגובה זו היתה
 בעיקבות אלעזר, (״דדו״) דויד רב־אלוף

 אגרנט. ועדת של הסופי הדו״ח פירסום
 סייעה ויועצים מישפטנים של גדולה קבוצה

ה מסקנות על התגובה בחיבור לדדו
רב. עוול לו גרמו דדו שלדעת וועדה

 זה היה מידידיו, כמה לעצות בניגוד
 תזכירו, נוסח את שמיתן עצמו דדו דווקא

 בו כלולות שהיו הביקורת מילות ואת
וחבריה. הוועדה מימצאי לגבי

 לראש־ 1975 ביוני באחד הוגש הדו״ח
 שהממשלה קיווה דדו רבין. יצחק הממשלה

 מסקנות כי לו הבהיר רביו אבל בו. תדון
 עירעור. עליהן ואין סופיות הן הוועדה

 שתזכירו בהצעה דדו הסתפק בלית־ברירה
 עשה אומנם כך הממשלה. שרי בין יחולק
רסנו•

 ביום- רבים. נחלת הדו״ח הפך זה מרגע
 למיל־ שנתיים במלאות האחרון, הכיפורים

של העיתונאי פירסם יום־הכיפורים, חמת
 בידיעות־ דדו -של תזכירו את נקדימון מה

ה את פירסם לא אומנם הוא אחרונות.
הדברים עיקר את אולם במלואו, תזכיר

 דדו של טענותיו עיקר ואת בו שנאמרו
בהרחבה. הביא בתזכיר,

 עורר לא חודשים, שיבעה לפני בשעתו,
 אפילו : עובדה רבים. הדים התזכיר פירסום
 בשבוע שכחו, דדו של הקרובים ידידיו
 אחת בעבר. פורסם כבר שהתזכיר שעבר,
 אחרי זמר. חנה דבר, עורכת היתר. מאלה

 לפרסם לראוי זמר מצאה דדו, -של פטירתו
 התזכיר, של המלא נוסחו את בעיתונה גם

עימה. שמור היד, מעותקיו שאחד
 כי לקוראיו, מראש דבר הודיע וכך

 ערב־החג. בגיליון יפורסם דדו של תזכירו
 ידיעות־אחרונות מעורכי אחד ראה כאשר

 במערכת שגם נזכר הוא ההודעה, את
 רק הוא התזכיר. ■של עותק שמור עיתונו

 כימעט בעיתונו פורסם כבר שהתזכיר שכח
 כי הודיע, אחרונות ידיעות גם במלואו.

 מבלי התזכיר, נוסח את לפרסם עומד הוא
עיתון. באותו הקודם הפירסום את להזכיר
 הסקופים על ההודעות שנוכח מובן,
 ואמצעי־ העיתונים ■שאר יכלו לא הצפויים

 מעריב עורכי אדישים. להישאר התיקשורת
 התזכיר של עותק להשיג לכתביהם הורו
 שידורי־ישראל מערכת גם מחיר. בכל

להק החליטה עליון, מאמץ לכך הקדישה
העיתונים. את דים

ה הכתב דניאל, רוני קצר. זיכרון
 התזכיר של עותק קיבל הרדיו, של צבאי

 שעה דדו. של אלמנתו אלעזר, מתלמד,
 של הפרטית כספתו את פתחה שתלמד,

 רוטב־ יהושע עורך־הדין בנוכחות דדו,
 קיבל — התזכיר ממחברי אחד — שטרייך

 מיסמך לידיו שמוסרים הרגשה דניאל רוני
 מיהר הוא כה. עד פורסם שטרם סודי

שידורי־ישראל. למערכת להביאו
 על ששמח רועה, יצחק החדשות, עורך
 דבר כמו עיתונים להקדים יוכל שהרדיו
 הודיעו שכבר בפירסום אחרונות וידיעות

 תזכירו על הידיעה את ניסח מראש, עליו
 בילעדי ראשוני פירסום זהו כאילו דדו של
 לא הטלוויזיה ה״סודי״. התזכיר תוכן על

 אומנם הקדישה היא הרדיו. אחרי פיגרה
 הקראת אולם התזכיר, לציטוט זמן פחות

 הצבאי הכתב בסי התזכיר, מן מובאות
 ה־ את המאזינים בקהל עוררו שי, נחמן
חדשה. פרשה להיפתח עומדת שהנה רדשם
 סביב כולה, המדינה סערה שעות 24 תוך
 חודשים שיבעה לפגי שפירסומו תזכיר

 שאנהדיו בעוד תגובה. ללא כימעט עבר
 ועדת־חקירה, להקים מייד תבעו דדו של

 לגביו, אגרנט ועדת מסקנות את שתפסול
 בהדלפה רבין יצחק את מבקריו האשימו
 דווקא התזכיר, של ומתוכננת מכוונת
דיין. משה את לנגח כדי זו, בשעה
 אנשים, •של זיכרונם הוא קצר מה עד
 להיווכח היה ניתן עיתונאים, הם אפילו
 לפחות שעבר. שבוע של השישי ביום

 אחרונות בידיעות בעלי־טורים -שלושה
 של מותו אחרי התזכיר פירסום את גינו
 פירסם שעיתונם זכר מהם ■שאיש מבלי דדו,
לכן. קודם התזכיר את

 של לשיא אולם הוטנטוטי. מוסר
 הליכוד, של המתחדש המנהיג הגיע גיחוך
 המחפש וייצמן, וייצמן. עזר (מיל.) אלוף

 בדרך עליהם לרכב חדשים סוסים לעצמו
 של התזכיר סוס על זינק השילטון, אל

 ב־ בהופיעו פעמיים. לחשוב מבלי דדו
ו בוטות במילים יצא ,מועמן־ר,עיתונות

 ״זהו עתה. התזכיר פירסום נגד חריפות
להש רוצה ״ואינני זעק, שלילי!״ מעשה
יותר.״ חריפות בהגדרות תמש

 שנתיים לפני שרק כנראה, שכח, עזר
 מיסמך, מארכיונו ששלף הוא-עצמו זה היה
 היה אז פוליטי. -שימוש בו לעשות כדי
 וייצמן״, ״מיסמך בכינוי שזכה המיסמך זד,

 בחירת את למנוע עזר ניסה שבאמצעותו
 אי־ של בטענה כראש־ממשלה, רבין של

 ה־ המוסר במצבי־לחץ. לעמוד כשירות
ב פופולארי לאחרונה שהפך הוטנטוטי,

 בהתלהבות. וייצמן על־ידי אומץ מדינה,
לאחרים. אסור — לו שמותר מה

 קהילת־התיק־ כל כמו עזר, שגם מובן
 שנפל כקופץ־בראש הוצג בישראל, שורת

 של תזכירו כי ידע שלא מאחר למלכודת,
חודשים. ,שיבער לפני כבר פורסם דדו

הפרשה, של המשעשע ההיבט מילבד
 גם :למדי עגום מוסר־השכל גם לה היה
 הרוצים אלה וגם בעיתונים, הכותבים אלה

 קוראים אינם בעיתונים, עליהם שיכתבו
העיתונים. כותבים מה בעצם

בלבד לירות בשתי
 לאילת ושוב הלוך טיסה

!ל״י 416.— עולה
חבילה״: ״עיסקת לכם מציעה ארקיע

לאילת ושוב הלין * טיסה —
 הים כוכב הנופש בכפר ימים 2 אירוח —

קונטיננטלית) בוקר וארוחת (לינה
 !בלבד ל״י 418.— )416 + 2ב-( זאת כל

 בבוקר 6.00ב- לאילת לטיסה מוגבל *
 כך וע״י בערב 8.00ב- מאילת וחזרה

 מלאים ימים 3 של לשהייה אפשרות
באילת.

 .2.7.76 עד 30.4.76מ״ בתוקף התוכנית
הנסיעות. וסוכני ארקיע במשרדי פרטים

תיכוניסטים!
המאוחדת להפגנה טאו

ת 1ה י ה ת-ערבי  די
במאי האחד

 הדיבור חופש שלילת נגד להפגין
במדינה. בבתי־הספר

ב. ההפגוה  בוזל־אבי
 דיזנגזף. ברחי 11.30 בשעה מחרכז■□

בן־גוריון. פיות

 הנועז מחוג תיכוניסטים
הפתוח יי


