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 חבר־כנסית של נוחלו מאד מר מר,

הסגרה. בתקופת חולה־פירסומת
 ת יא מוצא ואיינו בבוקר כזה ח״ב קם
ב לא ואפילו בכותרות, לא כעיתון. שמו
 לציבור ׳שידווח מי אין היאנקדוטות. טורי

הפג בתקופת אפילו הנמרצת פעילותו עיל
 במוחו הצצים החדשניים, הרעיונות רה.

 העם. איל מגיעים איינם לבקרים, חדשות
עלו עוד דיוניה את הסנס׳ת שתחדש עד

קיומו. את לשכוח לים
 יכול באמת חרוץ ח״כ מסתבר, כך אבל,
 פתרון יוש זיו. חולה מרעה גם מוצא למצוא

 לגשת המתוסכל הח״כ יכול הזה. העולם —
 בגיליונות שם לדפדף הכנסת, לספריית

 יקשה לא המסויים. השבועון של ישנים
■ש שתיים יאו ׳אחת פרשיה לגלוית עליו

 שאר ואשר הזה העולם כתבי בידי נחשפו
 מיהן. התעלמו במדינה אמצעי־התיקשורת

 הדרך הכותרות אל מכאן הרבה. יש לכאלה
סלולה. כבר

 הוא לעשיות ח״כ אותו שעל מה כל
ו הזה העולם !חקירת ממצאי את לקיחת
 בגילויים — וברדיו בעיתונות אותם להפיץ

 מכתבים להריץ גם יכול הוא שלו. פרטיים
 זה מרגע חקירה. מהן לתבוע לרשויות,
חושף האמיץ, החוקר תהילת ליו מובטחת

 ליאמנויות שבפקולטה לקולנוע, במחלקה
מכת מריץ הוא יתל־אביב. באוניברסיטת

 דע׳ת־הקהל. את ומזעיק חקירה תובע בים,
לע מה, מש׳ום שוכח, הוא אחד דבר רק

 נחשפה כולה הפרשה כי להזכיר שות:
 שנה לפני עיוד הזה העולם על־ידי ופורסמה

להו גרופר האמיץ ה׳ח״כ יכול כך וחצי.
 מ־0מי יעל לברבר באמצעי-התיקשורת, פיע
 פרשה, לאותה בקשר לידי״, ״שהגיעו כים

 אור ראו כבר מיסמכים לציין!שאותם מבלי
 גם יכול הוא הזה. העולם עמודי מעל

 הזה העולם שהדביק הסותרת את לגנוב
 תל־ באוניברסיטת ווטרגייט לפרשה, )2056(

שלו. מקורות כהמצאה איותה ולהציג אביב,
 מסתמך שחבר-כנסת !בכך פסול כל !אין

פעילו לצרכי בעיתונות שפורסם מידע על
 תופעה זוהי להיפך, הסדלמנטרית. תו

 לכלול וחייב רשאי חבר־כנסת מבורכת.
 ש־ פרשיות הפרלמנטרית ׳פעילותו בתחום
 ילדע- יבחן, ■ושיש העיתונות על־ידי ׳נחשפו

 עשויה רבים במקרים ציבורי. עניין תו,
 טישטוש !או התעלמות למנוע כזו פעילות
מחיי המינימאלית ׳ההגינות אולם הפרישה.

 שהשקיע העיתון !את לפחות לאזכר בת
או וחשף הפרשה בחקירת ומאמץ עבודה

ברבים. לראשונה תה
 לו יש ואולי זאת. עשה לא גרופר ח״כ
 ליצור שמבקש כמי לכך. טובות סיבות
 הלוחם הגון, ׳איש־ציבור ישיל חךמיית לעצמו

ב לשאול יכול היה לא הוא בשחיתות,
חקירת את המישטרה הפסיקה מדוע פומבי

גרופר פסח ח״כ )2056( הזה״ כ״העורם הגילוי
להתאמץ בלי להתפרסם איו

 גילוייו את יפרסמו העיתונים השחיתויות.
 ׳אישיים ראיונות ישדר הרדיו בהבלטה.

 מז׳ויי־ בהתרגשות לספר יופל שבהם עמיו,
 לטוהר־המי- נלאה הבלתי מאבקיו על פת

 מיסתורין במעטה לעטוף ישכיל !אם דות.
 יחזק שלו,״ החשאיים המידע ״מקורות את
 ב־ הציבור. בעייני ההיריואית ׳תדמיתו את

 ניכר יתרון בכך ישיג המלפפונים״ ״עוינת
הח״כים. ׳חבריו פני על

 לח״כ שקרה מה זה אבל צחוק, צחוק
גרופה פסח הליכוד

 מאבק מנהל הוא האחרונים בשבועות
שהתגלתה ,שחיתות פרישת סביב ׳נמרץ

העו עמודי מעל שפורסמה ׳אחרי הפרשה,
 היה אפשר זאת, עושה היה אילו הזה. לם

 שאלות, כמה עוד המישטרה אל להפנות
 פרשיות חוקרת ואינה מדוע למשל, כמו,

 העולם על־ידי שיפורסמו אחרות שחיתות
 אלא היה לא המרכזי שגיבורו הזה,
עצמו? גריופר פסח ח״כ

■! ■ ■!
 עליזה שערכה יום־ההולדת שערוריית

 ׳הזה (העולם ראש־הממ׳שלה לבעלה, בגין
 ביזב׳וז של שערורייה רק לא היוותה ),2138

לימי־הבי׳ניים תיזכורת גם אלא ראוותני,

בתקופ הישראלית העיתונות של החשוכים
בן־גוריון. דויד של תו

 הזה העולם היה בףגוריון ׳שיל ׳בזמנו
 יאו ממשלתי ממלכתי, ׳אירוע !בכל מוחרם
 זה חרם כי הבינו ״הזקן״ יורשי צה״׳לי.

 העולם מגיע החרם למרות !וכי יעיל, אינו
 השווה אירוע כל ומכסה ■מקום לכל הזה

 מעל החרם הוסר כך ע׳ורכיו. לדעת כיסוי
 על־ידי שהוטבע שם המסויים״, ״השבועון
 להעולס להתייחס נאלץ כשהיה בן־גוריון,

 המפורש. בשמו לנקוב רצה לא אך הזה
!נפג בכירים ופקידים חברי-כנסת שרים,

 הזה העולם עם בגלוי ומתראיינים שים
ההזמ בשטף לעמוד יכולה אינה ׳והמערכת

שונים. לאירועים אליה המגיעות נות
 שבוע שפירסם, הראשון היה הזה העולם

ההפ ״מסיבת על יום־ההולדת, לפני
פני מקורות על הסתמכנו להיערך. תעה

 עליזה רק ׳אורחים. 500 על שדיברו מיים,
 יהיו דביר של לאמיתו כי אז, ידעה בגין

 המערכת החלטת קרואים. 1000מ־ למעלה
 היתד! ההנחה המסיבה. יאת לכסות היתר,

העיתונים. נציגי שיאו־ כמו נחמן, כי
 הזמנה כי כשהתברר המסיסה, לפני יום
 אל להתקשר המערכת ניסתה מגיעה, אינה
 יחיאל ראש־הממשלה, של ליישכתו ראש

 ומזכיר- משיחה, התחמק קדי׳שאי קדיישיאי•
 יכול הוא אין מדוע לתרץ התקשתה תיו

הזה. ׳העולם כתב עם לדבר
ו כתב — השבועון צוות עלה למחרת

 דוברי כי לנדאו הודיע הצהריים בשעות
 נקדימון, ושלמה פתיר דן ראש־המטשלח,

 עליו ׳ואיימו פלאזה מלון למנהל טילסניו
תמו ימסור לנדאו, דני שלו, הצלם כי;אם

 ראש־ מיישריד ינתק הזה, ילהעולם נות
 המנהל המלון. עם קשריו את הממשלה

 לנדאו, דני של פרנסתו על יאיים הנפחד
התמו את אלינו להעביר וסירב שנבהל

נות.
 הבינו בכירים ופקידים ׳אישי־מדינה כמה

 ראש-הממשלה. לבית מחוץ שהתרחש את
להר בגין מעליזה ׳וביקשו פנימה ׳נכנסו הם

 היא אך להיכנס. הזיה העולם לצוות שות
להס המסיבה כשעמדה רק בתוקף. סירבה
להכ מותר כבר עתה כי החליטה, תיים,

מ יצא בהול שליח הזה. העולם את ניס
 הכתב את ׳והזמין לבית, מחוץ יאל טעמה

סירבו. הם אולם פנימה. ׳והצלם

■ !■ ■1 י
 ראש־ מדוברי המערכת ביקשה למחרת

 לחרם והן למסיבה הן להתייחס הממשלה
ב שהגיע פתיר, דן הזה. העולם על שהוטל
 אף היה ״לא טען: למסיבה ניכר איחור

 מהג׳רוסלם רוביניגר, דויד רק בפנים. צלם
 בגין, גברית של ׳אישי ידיד שהוא פוסט,
 טעה. פתיר דן צילם.״ לא הוא אבל נכנס
 ר׳ובינ־ של המבזק ואת ראו ׳מהאורחים רבים

כשהוא הזה, העולם צלם פעם שהיה מי גר,

לבנין כיום־ההולדת בנו) (עם נקדימון שלמה ראש־הממשלה דובר
בפנים להיות מבלי לדווח איך

 האירוע על לדווח כדי לירושלים, — צלם
 של האירוע להיות ׳אמור ׳׳שהיה החברתי,

 הגורילות הישנה. של למיון ׳והפך השנה
ו לכתב הודיעו הממשלה ראש ביית של

 לכם לתת שלא הוראות לנו ״יש לצלם:
 ישר באו ההוראות לעשות, מה אין להכינם.

 הד מעובדי כמה שם היו בגין.״ מהגברת
״עלי :הגלולה את להמתיק ישרצו לישכה,

עיתונ ללא פרטית, מסיבה רוצה בגין זה
הוזמן.״ לא עיתונאי יאף אים.

 ראש־ ׳ביית ליד נשארו הצוות אנשי אולם
ל ■דואג ציפרי׳ס, ציון כשהצלם, הממשלה,

 מנחם אל לרגיל, ׳שעלה מי. כל את הנציח
עיתונ ובאו הוזמנו היתר יבין בגין. ועליזה

 יאחד ייצג הארץ את רבים. וצלמים אים
 אילת. עמוס העיתון, של הבכירים הכתבים

 אחרונות ידיעות את ייצג צימוקי אריה
הת בבוקר למחרת מעריב. את וקסמן ויוסף

 היומית, העיתונות צלמי יתמ׳ונות פרסמו
 על-ידי ותודרכו למסיבה, הם יאף שהוכנסו

ואיך. לצלם מי את בגין עליזה
 שלמה ראש־הממשלה, דובר כשהגיע

 עם יחד המסיסה, יאל נקדימון, (״נקדי״)
 בטרוניה. הזה העולם כתב ׳אליו פנה בינו,

 אחרונות וידיעות ״מעריב לו: פסק נקדי
מוז ׳תשובה זו ■היתה !״לא אתם — בפנים

ה ׳וידיד עיתונאי !שהיה מי של מפיו רה
 שהפך לפני רביות, שניים !במשך מערכת
בגין. של דוברו להיות
 למסיבה שנכנסו העיתונות מצלמי אחד

 בין העובד, ירושלמי צלם לנדאו, ■דיני היה
 הפאר ממלונות כמה שיל כצלם גם היתר,

 שטבחיו פלאזה, מלון ביניהם בירושלים,
כי לצורך היום־הולד׳ת. מסיבת את הכינו

 ל- הכתב במקום אותו מינה המסיבה סוי
צרי היו בבוקר ולמחרת המערכת״, ״צלם

המערכת. למישרדי התמונות להגיע כות

 זאת, מלבד ׳קרואים. שיל עיניהם מסנוור
 שצולמו תמונות בצהרונים הופיעו למחרת

במסיבה.
 ״אלה כי פתיר, טען העיתונאים לגבי

 כתביו.״ ולא פרטיים כאורחים יביאו שהיו
 מילאו העיתונאים ׳מוחלטת. שטות זיו הייתה

 אולם וכתבו. — העיתונאית חובתם את
 מסיבת-הראווה אורחי עם שנמנו העובדה

ביקורתי. דיווח מהם מנעה
דוב חייו במסיסה שהופגן הביזבוז לגבי

 ׳נקדי- לגמרי. היסטריים ראש־המממשלה רי
 להתייחס ׳וביקש פרטים למסור סירב מון

 ׳אולץ הוא בעדינות. הפרטית״ ל״מסיפה
מתשו להתחמק בגין מישפחת בני על־ידי

המ למימון הכספיים למקורות בנוגע בה
מישפחתיים. מקורות אלה כי וטען סיבה,

 דווקא הוא כולה בפרשה העצוב החלק
 או הממשלה וראש ייתכן ניקד״מון. שלמיה
 מסויים גיליון פעם מדי מחמיצים בגין עליזה

 עיתונאי הוא נקדי אולם הזה, העולם של
 של האיסור מסוג איסורים, כי היודע ותיק

 הזה להעולם הפריעו לא מעולם בגין, עליזה
שליחותו. את למלא

 פני על שהשתרעה הכתבה, ׳והראייה:
 בגיליון שהופיעה עמודים, וחצי שלושה
מפו דיווח כללה הזה, העולם של האח׳רון

 שאירע מה על צילומים המסיבה, על רט
 ׳ובתוכו, הממשלה ראש של למישכינו מחוץ

 המסיבה שיל מחירה על בלעדי דיווח וכן
השערורייתית.

2139 הזה העולם


