
במדינה
העם

ם תר■ 3150 ה שלושת
 לשעבר המוסד אגשי

 בראש עומדים
 אך מישרד־החוץ,

גפרצו הסדרות ב?
 ב־ ישראל שגריר של מיברקיו

 היו מישרד־החוץ ראשי אל קאהיר
 המוגנים המיסמכים להיות צריכים
 וגם המוען גם כי במדינה. ביותר

יו הסודיות, על אמונים הנמענים
במדינה. אחר פקיד כל מאשר תר

במייוחד. לכך אומנו הם :הסיבה
 השגריר — האישים לשלושת כי

 יצחק שר־החוץ בן־אלישר, אליהו
 דויד מישרד־החוץ, ומנכ״ל שמיר
שלוש משותף. רקע יש — קימחי

למו המוסד ותיקי עם נמנים תם
 ורב־ המפורסם ה״מוסד״ דיעין,

רית הסודיות שפעולותיו היוקרה,
ב סופרי־מתח של דמיונם את קו

כולו. עולם
 שלושת של המיקצועי הרקע אם

 כדי מספיק אינו האלה המובחרים
 סיסמד של סודיותיו על לשמור

הקיצין. כל כלו הרי — דיפלומטי
ם דימוי  ה- פרשת דיין. כמקו

 המצב את מסמלת המודלף מיברק
ב השילטון מוסדות של הנוכחי

ארץ.
לתפ יכולה אינה ממשלה שום

 מסוגלת אינה אם כראוי, קיד
שד לקבל סודיים, דיונים לקיים

 סודיים מגעים לנהל או סודיים רים
אחרות. מדינות ראשי עם

כי יודע בממשלה שר כל כאשר

כן־אדישר מובחר
המוסד אנשי כל

 ברדיו, שעה תוך יצוטטו דבריו
 בדיונים להתבטא יכול אינו שוב

 לעניין, לדבר תחת חופשי. באופן
 שתיווצר התדמית על חושב הוא
 אינו שוב במילא בטלוויזיה. לו

 להכין אלא בעיות, לפתור בא
לפירסום. יפים פסוקים לעצמו

 לחשוש צריך שגריר כל כאשר
 ■יתפרסמו לממשלה שדדיו שמא

לח יכול אינו שוב היום, למחרת
 בבעיות, לדון ענייניים, שדרים בר

 בין התיקשורת כל דו״ח. למסור
מש בעולם נציגיה ובין הממשלה

בהכרח. כך תבשת
 אחרות ממשלות ראשי כאשר
של מילה כל שמא לחשוש צריכים

 למחרת הופכת ישראלי לנציג הם
 העולמית, בתיקשורת סנסציה היום
 הידברות לנהל מוכנים הם אין שוב
ש הדיפלומטית, השיחה ממש. של

 בלתי־אם־ הופכת עדינה, תמיד היא
שרית.

 המעשי הנזק גנוב. רכוש
)29 בעס<ד (המשך

שר רטן ד״ ידין ייגאל שאני לעצמם, חושכיב הם ה
' " /  כה אותו ראה לא ארידור יורם של ממקורביו איש האוצר. /

 השבוע בסוף אך כועס. שאינו כימעט שארידור היא האמת זועם.
 הוא — כלל בדרך האדמדמים פניו על מכעס. רתח הוא שעבר
 בשלווה תמיד העסוקות ידיו, לבנים. כתמים הופיעו — להתגלח ממעט

לצדדים. התנופפו מיקטרת, בהצתת
 דוב דוברו-ידידו לו שמסר ההודעה היתרי ארידור את שהרגיז מה

ו השר ללישכת נכנס הלה קול.
מהטלווי לי ״הודיעו לו: סיפר

 נשרף יוצא, לא שהשידור זיה
הפילם.״ להם

 הודעה קול קיבל בוקר באותו
 ״יום שכתבת־צבע, מהטלוויזיה

הכ שבמיסגרת שר־האוצר״, עם
 את הטלוויזיה אנשי גררו נתה

אז של ולבתים לשווקים ארידור
ה מהבחינה הצליחה לא רחים,

 לסגן־ בעבר שקרה כפי טכנית.
תגו ידיו. ייגאל ראש־הממשלה

 ידין. לתגובת דמתה ארידור בת
שהטלווי משוכנע היה ארידור

 פעם עוד ״זה לו. מתנכלת זיה
 השר פסק שפיגלמן,״ של חוכמה

ביבושת.
 אירועים יומן — השבוע עורך

 ראיון לאדידור הציע רונן, יורם
 שלא הסרט תחת ערב, באותו

טכ מבחינה לשידור ראוי היה
 הוא סרב. הכועס ארידור אך נית•

 נגד — למילחמה לצאת החליט
שפיגלמן. ונגד הטלוויזיה
ה באותו יותר מאוחרת בשעה

 ולמנכ״ל לקול ארידור קרא יום
 ללישכתו. סדן, עזרא מישרדו,

ב וקרא ספר, בפניהם פתח הוא
 חוק של 46 סעיף את אוזניהם

״זכו הכותרת תחת רשות־השידור.
ה קובע בשידורים״ הממשלה יות

 שהודעד זכאית ״הממשלה חוק:
 של המטכ״ל הודעות וכן תיה,
ישוד הג״א, ראש והודעות צה״ל

 בהתאם רשות־השידור, על־ידי רו
בתקנות.״ שיקבעו לסדרים

 לנו היה הזו, בתקנה ״נזכרתי
 עליה,״ מישפטנים של ויכוח פעם

 ב- עורך־דין שהוא ארידור, סיפר
 :והוסיף ולקול, לסדן מיקצועו,

בה.״ להשתמש מתכוון ״אני

 שקוע ארידור יורם היה שעבר החמישי ליום ועד היום מאותו
 הדובר עם התייעץ לא הוא שלו. והלב״ ״השכל נאום בהכנת

 ביום רק השידור. את שולל שהוא שידע מכיוון קול, דב שלו,
 שהחליט לקול גילה הוא האומלל, השידור יום בבוקר, החמישי
 לשכנעו שוב ניסה קול שידור. זמן לו שתקצה הרשות על לכפות
 יותר. הרבה גדולה ארידור על בגין השפעת אך הרעיון, על לוותר

 ונטל ראש־ד,ממשלה מישרד אל בעצמו ארידור ניגש בוקר באותו
ל־ המיכתב את הממשלה ממזכיר

הר את המחייב רשות־השידור,
 דקות לשריד,אוצר להקצות שות

עצ ארידור זה היה יקרות. שידור
 את יפתח שלו שהנאום שקבע, מו

 את הביא ארידור של נהגו מבט.
 ליוסף נאור של המחייב המיכתב
לטל מיהר לפיד לפיד. (״טומי״)

 במה אותו ולשאול לארידור פן
 סרב ארידור אך אמורים, דברים
לו. לאמר

העי המירוץ החל הרגע מאותו
 עמד בראשו ארידור, אחרי תונאי
 הטלוויזיה כתב שפיגלמן. דווקא

 הוא שהנאום לעצמו תאר לא
ה של ״היחס על ענישה פעולת

לשר־ד,או שפיגלמן ושל טלוויזיה
מת שארידור לתומו חשב ,צר״
 כלכליות הודעות להודיע כוון

 שפיגל- היה כעיתונאי, חשובות.
 תוכן את מראש לדעת מעוניין מן

 החדשות שמערכת כדי ההודעות,
 כתבות- להכין תוכל בטלוויזיה

 של נאומו אחרי שיוקרנו רקע,
השר.

 של בקיר נתקל שפיגלמן אולם
 לאמר היה יכול לא איש שתיקה.

 הגזרות או התוכניות הן מה לו
 נאום־חירום המחייבות הכלכליות

ל ארידור כשהגיע גם לאומה.
 שפיגלמן ניסה הטלוויזיה, בניין

 להכין כדי מידע, מפיו להשיג
ארי־ אך מהאולפן, כתבת־פרשנות

מים. פיו מילא דור
 והבל- המגוחך הבחירות נאום

 את היכר, ארידור של תי־חוקי
 לא יבין, חיים המגיש, בהלם. הכל
ה צחוקו. את לכבוש היה יכול

החדש. לשר לעגה כולה מדינה
למח התנהלה השניה המערכה

אירועים. יונון — בהשבוע רת.

שכד! אין לב? יש

שדר שלא שוכנו! ארידור ־ לאומהל
הכחיש ואחר־־כך - אותו שיכנו! בגין

 יכול לא ״אתה כן. מלעשות ארידור את להניע ניסה סדן
 צריכה הממשלה בממשלה. דיון לעשות צריך בחוק. להשתמש

 השידור,״ לפני עוד לעיתונים ידלוף והדבר הודעה, על להחליט
 נימוקים היו ליחסי־ציבור, המומחה לקול, שלו. לשר אמר הוא

 הציבור גם הטלוויזיה. כל חמת את עליך תעורר ״אתה אחרים:
עליך.״ יכעס

 ארידור ביקר שעבר, בשבוע השני ביום אחר-כך, ימים שלושה
 מנחם ראש־הממשלד, מילבד היה בחדר ראש־ד,ממשלה. בלישכת

 ידע שלא הממושקף המזכיר נאור. אריה הממשלה מזכיר גם בגין
תהיה ״מתי אותו: שאל ארידור, עם השידור פסילת על דבר

 לבגין סיפר הוא גאה. ארידור של חרונו ?״ בטלוויזיה עליך התוכנית
לו. מתנכלת הטלוויזיה וכי בוטל שהשידור רב, בכעס ולנאור

 בדעתו שעלה הרעיון את כקוריוז, לשניים, סיפר שנרגע אחרי
 במעורפל ידע נאור רשות־ד,שידור. בחוק הסעיף אח להפעיל —

 על שיחו לבני סיפר ארידור כלל. ידע לא בגין כזה. חוק שקיים
דעתם. את לקבל נוטה שהוא כך ועל וקול סדן נימוקי

 שאירע כפי בהתלהבות ניצתות בגין עיני נראו לא רב זמן כבר
 ביקש הוא רשות־השידור. בחוק 46 סעיף את לו גילה כשארידור

 מזכירתו הכניסה דקות כמה כעבור החוק. נוסח את לו שיביא מנאור
 בגין המתאימה. החוברת את ראש־הממשלה של לחדרו נאור של

 ונאור ארידור באוזני אותו קרא ארוכות, דקות במשך בחוק עיין
 החוק עם לטלוויזיה ללכת יכול ״אתה :אמר ואחר־כך בהטעמה

העם.״ אל ולדבר הזה
 צעד של הציבוריות ההשלכות את הבין הוא למקומו. נצמד נאור

 תתקל שיאמר מילה שכל ויודע בגין את מכיר'היטב הוא אולם כזה.
 לאומה ישדר שארידור החליט וזה הבוס, של מצדו ביטול בתנועת

חירום. לעת שנועד החוק פי על
 למישרדו. יצא ונאור בשיחתם המשיכו ושר־האוצר ראש־הממשלה

 עם לפגישה שהמתין פת, גידעון שר-התעשיה את פגש הוא במיסדרון
 היה לשעבר, העיתונאי נאור, לגמרי. אחר בנושא דאש־הממשלה

 על לפת סיפר הוא .46 סעיף את להפעיל מההחלטה נרעש עדיין
בגין. של בחדרו לכן קודם דקות כמד, שהתקיימה השיחה
 לארידור. פת בין היריבות על יודע הממשלה מזכיר רק לא
 של לחדרו איתו נכנס הוא לרעיון. יתנגד שפת ברור היה לנאור

 הכפיה. בשידור הלב מכל פת תמך להפתעתו אך ראש־הממשלה,
 הציבורית שהתגובה ידע שפת טוענים, ראש־הממשלה מישרד ליצני
השידור. על המליץ ולכן בארידור, תפגע ר*1ר־ווו־ !1■■ וזו !•0*■** - --ן'■- ־־סי ̂ז

 וביקש סער, טוביה ,מחלקת-ד,חדשות מנהל אל פנה ארידור
 מאתמול. שלו האומלל השידור את להסביר רצה הוא ביומן. להופיע

 ארידור התנה ואז הסכימו, רונן, יורם היומן, עורך עם יחד סער,
 לכן קודם עוד שפיגלמן.״ אלישע יהיה לא שלי ״המראיין :תנאי

 נאלץ לכן השר, את רודף ״שפיגלמן ארידור: של דוברו הסביר
 יהיה מי נקבע אנחנו ״רק התנגד: סער המסך.״ את להפקיע השר

 את סער: עם שהתפשר עד שלו על עמד ארידור המראיין.״
רוגן. יורם היומן ועורך שפיגלמן— שניים יראיינו שר־האוצר

 רונן. עם יחד ארידור עם לראיון להתכונן הוראה קיבל שפיגלמן
 הכתב הוועד, חבר החדשות. עובדי וועד אל הגיע הפשרה דבר

 שאם ולרונן לסער הודיע הוא מכעס. רתח ניר, עמירם הצבאי
 ומחלקת היומן ישודר לא הבילעדי, המראיין יהיה לא שפיגלמן
 בפני עומדים שהם הבינו רשות־השידור ראשי תושבת. החדשות
 כניעה תהיה אם הרדיו, של גם ואולי הטלוויזיה, של כללית שביתה

 להודיע דבר של בסופו והחליט לעשתונותיו חזר סער לשר־האוצר.
 להתראיין ארידור הסכים להפתעתך הפשרה. הסכם ביטול על לארידור
שפיגלמן. אצל בילעדית

 למרות ארידור. של לדימוי מכה עוד היוותה השניים בין השיחה
 עלבונות ללא מתון, ראיון על ושפיגלמן הוא החליטו לכן שקודם

 ארידור היה יכול לא ההקלטה, לפני ידיים לחצו ואף אישיים,
 כ״אומץ בעיניו שנחשב מה הפגין בחייו לראשונה אולי להתאפק.

 והוא מאופקות היו המראיין של תגובותיו שפיגלמן. את ותקף לב״
 הילכות כולו, העם בפני ארידור ■את לימד בעדינות מכליו. יצא לא

הראשון. השידור מאשר יותר שר־האוצר של בדימוי שפגעו נימוס,
 חוות־דעת הכינו מישפטנים תמה. לא עדיין שהמערכה נראה

 השידור זמן את הפקיע לא ארידור חוקי. לא השידור היה לפיה
 החלטת פי על אלא התקנה, שמחייבת כפי הממשלה, החלטת פי על
 הפירוש אם פיקפקו שאף מישפטנים היו הממשלה. ומזכיר אחד שר

 שלא הקטן המסך את להפקיע יכולה שהממשלה הוא החוק של הנכון
ביטחוני. לעניין

 פגה עציוני, משה השופט המרכזית, הבחירות ועדת יושב־ראש
 של נאומו אם חוות-דעת שיתן בבקשה לממשלה המישפטי ליועץ

 מועמדים ■הופעת האוסר הבחירות, חוק אחר, בחוק פגע אדידור
הבחירות. לפני יום 150 לכנסת

 ביוקר משלם בגין, של שקולה בלתי להחלטה שנכנע ארידור,
 הטפלים הנאומים עבור שלו, הציבורי הדימוי מבחינת לפחות רב,

שהשמיע. והמגוחכים
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