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)59 עמוד (דאה

מרו —י ח יום־ מיל
)27 מעמוד (המשך
 המציאות את ליפות ניסה חלק אחרים.
 אחרים נורא. היה לא שהיה שמה ולטעון

 ביותר הטובה ״ההגנה של בשיטה בחרו
 שהזהירו אלה את ותקפו ההתקפה׳/ היא

והבלאגאן. התקלות מפני

ם עי קו ת מו ״  כ
אנצים !״ שוו

 ח׳כ דווקא נתן למילחמה האות ת
 כחצי אמיר. (״ז׳אק״) יעקוב המערך

 וראש־המגד הנשיא שהצליחו אחרי שעה
 אמיר שלח כבר מהאיצטדיון, לצאת שלה

 הצעה ובו מיברק הכנסת ליושב־ראש
 שבמיצעד הביזיון על לסדר־היום דחופה
 לא ההצעה דחיפות אנשים). מדור (ראה

 ה־ ,30ה־ חגיגות ועדת מנכ״ל אך הוכרה,
להגיב. מיהר אדמון, דויד פירסומאי
 מנהל את אלא אמיר את תקף לא אדמון

ה בשבועות אילן. יהודה מרכדההסברה,
 אילן בין סמויה תחרות התחוללה אחרונים

 יותר עצמו להבליט יצליח מי אדמון, לבין
 את יותר היטב ישמיץ ומי בעיתונים,

 אחד מיספר המומחה שהוא אילן, רעהו.
 ומרכז- רישמיות, חגיגות לעריכת במדינה

 את אירגן אומנם שבראשותו, ההסברה
 שחלפו, השנים בכל העצמאות יום אירועי

חגי ועדת בראש הועמד שלא מכך נפגע
ב נכונות אילן של טענותיו .30ה־ גות

 ומשומנת מאורגנת מכונה קיימת יסודן:
 ולא לנושא, המומחים אנשים עם היטב,

אחרת. מכונה בחופזה להקים צריך היה
אי של מקורביו טענו פרטיות בשיחות

חגי ועדת את הקימה הממשלה כי לן,
 הליכוד לאנשי לאפשר כדי 30ה־ גות

 אופיין. את ולקבוע החגיגות את להכין
 ליום עד הסף, על נידחו אלה טענות
שנערכה כתבה במסגרת האחרון. השישי

ז י/
אירן מנהל
— וניסיון כישורים

 במפורש אדמון אמר ברדיו, השבוע ביומן
 הופקד לא 30ה־ שנת חגיגות אירגון כי

 אילן שיהודה משום ההסברה מרכז בידי
 מבחינה הליכוד ממשלת על מהימן אינו

פוליטית.
 ניסה, אילן שיהודה היתד, האמת אולם

 המיצ־ של הביזיון את למנוע כוחו, בכל
 הוא השתתף שבהן הישיבות בכל עד.

 שצבר, בניסיון שישתמשו התחנן ממש
 יוכל לא הלוחמים מיצעד כי להסביר וניסה
 אילן של זו בדעתו כישלון. להיות שלא
 ב־ לעסוק שמונו הצבא אנשי גם תמכו

 ראש־ של המפורשת הוראתו אולם מיצעד,
 עמדה אותו לקיים בגין מנחם הממשלה

 כי מודה, עצמו אדמון שיקול. לכל מעל
 יהודה ניסה המיצעד לפני שבועיים גם

ה מיצעד את לבטל שוב להשפיע אילן
צד,״ל. מיצעד את רק ולקיים לוחמים,
 קיימים החגיגות מארגני שני בין אולם

 או הצלחתו מידת לגבי גם חילוקי־דיעות
הלוחמים. מיצעד של כישלונו
 על ההמונית ההתנפלות כי טוען אדמון

 צפויה מתוכננת, היתר, הנשיאות בימת
 את ״צפיתי מרהיבת־עין. ותוצאתה מראש,
כ ״היו השבוע. אמר מראש,״ הזה הסיום

 יגלשו איש 20,000 כי האמינו שלא אלה
 אסירי- ולח״י, אצ״ל שאנשי ידענו למטה.

 מארצות־ צבא ומשוחררי מרוסיה ציון
 לא לצעוד. כדי מראש התארגנו הברית
קודם החלטנו השאר. עם יקרה מה ידענו

ת או מ צ ע ה
ה ייכנסו יצעדו, אנשים מעט רק אם כי

ל וראש־הממשלה הנשיא של מכוניות
 יירדו אם הקהל. דרך אותם ויוציאו מסלול,
 האחורית.״ בדרך האח״מים יצאו רבים,

 לחלץ היה שאי־אפשר מכחיש גם אדמון
 שר־הביטחון ,ראשיו־,ממשלה הנשיא, את

ארו שעד, במשך המקום מן והרמטכ״ל
 וביקשו ללכת, רצו לא ״האח״מים כה:
 יעבור. הצועדים שאחרון עד לעזוב לא
 הסביר. מהמיצעד,״ מאוד התרשמו הם

ש וייצמן, עזר שר־הביטחון, של גירסתו
 אמר: לידידיו שונה. היתה הבמה, על ישב

 שוואנצים.״ כמו הבמה על תקועים ״עמדנו
 כיצד ראה שלא אדם באיצטדיון היה לא

 מיש- על ממונה שהיה סגן־אלוף אילתר
ה על המישמר הגנת את מר־הנשיא,

בהת חזו גם המרכזית הבמה יושבי במה.
 ה־ לבין סגן־אלוף אותו בין ייעצויות
 של בפיו אולם הפיקוד. ואלוף רמטכ״ל

 שהאנשים ״חזינו :שונה גירסה אדמון
 למישמר וניתנו הבמה, סביב יצטופפו

ה כל מראש. מתאימות הנחיות הנשיא

מודעי שר
? פוליטית נאמנות או —

 ה־ בלבד.״ דקות שלוש ארכה הצטופפות
 * משלו־ יותר במציאות, ארכה, הצטופפות
השעה. שת־ריבעי

 שחייב מי
ת כ לל

ממ כפקיד הגיב. לא איין הודה ^
 להרשות יכול הוא שאין ידע שלתי,

 ולעבור מתנגדיו בידי נשק לתת לעצמו
 ״משמיצים״ ראיונות במתן התקשי״ר על

 שר־החינוך נחלץ לעזרתו לעיתונאים.
 לשליטת נתון שמרכז־ההסברה המר, זבולון

 המר, שלו. פקיד הוא אילן ויהודה מישרדו
 ששר־האנרגיה־וה־ מכך הוא אף שנפגע
 שנות אירועי על אחראי מונה תשתית

לעיתונ בראיון נתן, עצמו הוא ולא ,30ה
 אחרונות, מידיעות יששכרוב ניצה אית

 הידיעה אולם אילן. ליהודה מלא גיבוי
פורסמה. לא

 המר של מתגובתו חששו הליכוד אנשי
 שאלה לפני עוד אילן, יהודה של ומזו

 אד־ את שהביא מי מודעי, השר התפרסמו.
הת שהשניים אחרי — 30ה־ לוועדת מון

 . מנכ״ל היה שמודעי בעת לזה זה וודעו
 * מיהר — שלו הפירסומאי ואדמון רבלון
 • כשנשאל בנושא. הצהרה הוא אף למסור
 את לארגן למרכז־ההסברה ניתן לא מדוע

 :חד־וחלק השיב יום־העצמאות, אירועי
יהו של כושר־השיפוט על סומך לא ״אני

 | של נדירה התנפלות זו היתה אילן.״ דה
 שיחסיו ברור מראש כאשר פקיד, על שר

שווים. אינם ביניהם הכוחות
 של וזה שצעד החיילים של זה המיצעד,

 מיל- אולם הסתיים. צעד, שלא הלוחמים
 פרצה. אך החדשה יום־ד,עצמאות חמת

 זה מדברים אינם אילן ויהודה אדמון
 י בשאר העוסקים המנגנונים ושני זה, עם

כפו עבודה עושים יום־העצמאות אירועי
 היחסים כפולים. תקציבים ומוציאים לה,
וניסיו התחדדו, ומודעי המר השרים בין

בישי הנושא את להעלות המר של נותיו
 ה־ הראשון ביום שנערכה הממשלה בת

ראש־הממשלה. על־ידי נידחו אהרון,
 לנסות הממשלה מזכיר גם החל עתה
יהו את להשעות חוקיות דרכים למצוא

לממ נאמן שאינו מי מתפקידו. אילן דה
וניס כישוריו חשובים לא הליכוד, שלת
ללכת. חייב הוא יונו:
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