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 לפעמים. רק זה אבל השתגענו, אם לי ברור לא לפעמים
 כותבים אותו, שעורכים האנשים עממי. עיתון הוא ״מעריב״

 מה יותר, או פחות יודעים, העיתון בראש כותרות ונותנים בו
חושב. העם

 ישימו לא ״מער׳יב״ של העורכים הרבה. טועים לא הם
 בעיתון הקורא שהעם יחששו אם כותרת, שלהם העיתון בראש

בשמו מביא ש״מעריב״ שמי יחשוב או הכותרת, את יבין לא

 בגין ממנחם חוץ בעולם, אחד אף ממשלת״ישראל. שמקימה
 מקימה למה מבין לא וממשלתו, פרס ושימעון וממשלתו,

 לשלום. בסיכוי לחבל כוונתה כן אם אלא התנחלויות, ישראל
 את מגנים — ארצות״הברית ממשלת זה ובכלל — העולם כל

 חריפות, במילים הרף, ללא הזדמנות, בכל הללו ההתנחלויות
 נמשך הוא הזה• הסיפור חדש, לא זה ערבי. לחץ בלי או עם

ויותר. שנים עשר כבר

נבן־אום השומר
ש הזאת במדינה אנשים שני יש אם

 אלה המישטרה, תפקיד את בדיוק מבינים
 מפכ״ל שהוא איבצן, אריה רב־ניצב הם

 מייד לכם גיליתי זאת ואני. המישטרה,
 למישטרה, החדש המפכ״ל של כניסתו עם

 ו־ סוסיהם על שוטריו את שלח כאשר
 למפגינים רצח מכות להרביץ אלותיהם
סדר. שיהיה צריך כי מאופקים,

 תפקיד על יפות תיאוריות מיני כל יש
 עליה כאילו המודרנית, בחברה המישטרה

 לעזור הפושעים, מפני האזרח על לשמור
 החוק. אכיפת על טמונה ולהיות לציבור,

כש נכונות יהיו האלה התיאוריות כל
בינ מישטרה. צרין שהוא יחליט הציבור

 צריך שהוא השילטון דווקא מחליט תיים
המפכ״ל, את ממנה השילטון מישטרה,

 למשל, תמצאו, לא פעם אף מטורף. בן־אדם הוא הדברים את
:כמו כותרת ״מעריב״ בראש

 הארץ כדור אם ברור לא :תידהר דן המאושפז
השמש. סביב סובב
 החמישי, ביום ״מעריב״, בויאש הופיעה זאת לעומת אך

:הבאה הכותרת ,1981 בפברואר 12ה־
 ערבי לחץ קדם אם ברור לא שמיר: שר-החוץ

ארצות-הברית. על-ידי ההתנחלויות לגינוי
 עדיין ; מצערת ההודעה :ל״מעריב״ הבוקר אמר

לבך. הרקע מה מידע אין
 לא דבר שום הזאת• בכותרת טוב״טוב בבקשה תסתכלו

 לחלוטין. נורמלית שנראית כותרת זאת :נכון מוזר, כאן נראה
 ב״ידיעות גם בקלי-קלות למצוא היה שאפשר כותרת זאת

 ב״הצופה", המישמר״, ב״על ב״דבר״, ב״הארץ״, אחרונות״,
1 נכון לא או נכון, חדשות. מהדורת ובכל בארץ עיתון בכל

נכון.
לגמרי. השתגענו שהשתגענו• ההוכחה בדיוק וזאת

 השרים כאחד דווקא מקובל שמיר, יצחק שלנו, שר״החוץ
 לא הוא בממשלה. והשפויים הזהירים ההגונים, המתונים,

 מקלל לא הוא עבודתו, לתחום שייכים שלא עניינים על מדבר
 בא והנה מדליף. לא אפילו הוא אולי יודעי ומי מגדף, ולא

 מישפ- ל״מעריב״, כאלה מישפטים ואומר השקול, הזה/ האיש
 כותרת מצדיקים ולגמרי בסדר, לגמרי נראים שעדיין טים

ב״מעריב״. ראשית
ההתנחלויות את גינתה ארצות״הברית ן פה קרה מה

1981 בפברואר 1מה־צ ״מעריב״

 ההתנחלויות תורמות איך להבין מסוגל לא בעולם אחד אף
 תרומה מהוות הן איך לתפוס יכול לא אחד אף לביטחון• הללו

 אחד לאף להסביר מסוגל לא גם בישראל אחד אף לשלום.
 כך כל זה הללו. ההתנחלויות את צחיכים אנחנו מדוע בעולם

 שממשלות-ישראל ומשקיף, מתבונן מאזין לכל וידוע וגלוי ברור
המע הגדה סיפוח את לאפשר כדי ההתנחלויות את מקימות

לגמרי. מיותרים ההסברים שכל עד רבית,
 מימשלים שני היו כבר שמיר, מדבר שבה בארצות-הברית,

 לא הללו המימשלים משני אחד אף הנוכחי. המימשל לפני
 חדש, מימשל יש עכשיו ההתנחלויות. על טובה מילה מצא

 מוצא לא רגן מימשל שגם מזה מופתע מישהו האם רגן. מימשל
 מישהו מפתיע זה האם !ההתנחלויות על להגיד טובה מילה
ההתנחלויות? את מגנה שהוא
 שרךהחוץ. את מפתיע די זה ב״מעריב״, הכותרת לפי כי

 הכבוד. כל עם מאושפז, להיות צריך כזה מדבר שמופתע שר־חוץ
 לא או קדם כן אם היא החשובה שהשאלה שסבור שר״חוץ

 כלום, מבין לא פשוט ההתנחלויות לגינוי ערבי לחץ קדם
 להודעה ״הרקע״ על מידע לו שאין שטוען שר״חוץ כלום. פשוט

לרפואה. לפרס-נובל ראוי שאני כמו לתפקידו ראוי האמריקאית
 לנו שיש להיות יכול :ההמשך לעומת כלום עוד זה אבל
 שום אין ״מעריב״ עם אבל שלנו. שר־החוץ עם מצערת תאונה
 נראה מה בדיוק יודעים ב״מעריב״ בטוח• אני בזה תאונה,

 מין ראשית ככותרת נותן ״מעריב״ כאשר וברור. סביר לנו
 ״הצהרה :למשל לכתוב, בלי ישראלי, שר־חוץ של כזאת הצהרה
 את מספק זה ״מעריב" וגו/ שמיר״ שר״החוץ של תמוהה

הלאומי. לשיגעון הסופית ההוכחה

המפכ״ל אוייבי
 הלאה. וכן ניצביו, את ממנה המפכ״ל

 ומטה, מהמפכ״ל הזאת, השרשרת וכל
 מאז ממנה רוצה שהשילטון מה עושה

 השילטון, את שהמציאו מאז ומתמיד,
 מיש״ צריך שהוא החליט שהשילטון ומאז
 החוק על לא הסדר• על לשמור :טרה

הסדר. על אלא דווקא,
 הזה. העניין עם בעיות שיש ברור
 זה־או״אחר, קצין וגם זה-או-אחר, מפכ״ל

 בני״ הכל בסך הם זה־או-אהר, שוטר וגם
 תפקידם את לתפוס עלולים הם אדם.

לח אפילו עלולים הם ;מעוותת בצורה
 בני״ הם שוטרים הם כאשר שגם שוב

כש לשוטר, מזה מסוכן דבר ואין אדם,
 הסבור שוטר בן-אדם. שהוא חושב הוא

 עוד שוטר, כשהוא גם בן־אדם שהוא
ל לעזור באמת, שתפקידו, לחשוב עלול

 ודברים הפשע, מפני עליו לשמור אזרח,
כאלה.

למ בן״אדם, שהוא לחשוב עלול שוטר
 :לדוגמה כבן-אדם. לבוש הוא כאשר של,

 ומתניה צמר חצאית או ואפודה. ג׳ינס
האופ לפי אדומה מיגבעת וגם מתאימה,

כ בגדים שלובש בן־אדם האחרונה. נה
להת עלול כשוטר, עבודתו בשעות אלה
 מכונית לגרור ובמקום פיתאום, בלבל

 עוד הוא אסור, במקום נכה.החונה של
 אפילו יש למכונית. להיכנס לנכה יעזור
ה אבל זה, את שיעשה במדים שוטר

 להודות. מוכרחים קטנים, יותר סיכויים
 החאקי, כל את עליו שיש במדים, שוטר

 והדרגות, המיספר המתאימה, המיגבעת
 את מייצג שהוא יותר הרבה לו ברור

 שהוא מה שזה עליו רואים כי הסדר,
עושה.
 מהר איבצן המפכ״ל תפס זה את
 הוראה נתן שעבר בשבוע וכבר מאוד,

 להופיע חייבים והשוטרות השוטרים שכל
 עם תמיד במדים, רק במדים, לעבודה
מדים.
 שוטרת או שוטר הכל. לא עוד וזה

 לחשוב עלולים שלהם במישרד שיושבים
 של התפאורה לפי גם ביי-אדם שהם

ופשו זולים אביזרים כמה יש המישרד.
עצי : למשל כזאת, הרגשה שנותנים טים
 העסוק שוטר הקירות. על ותמונות צים

ירק עציץ פתאום ורואה תפקידו במילוי
 טולוז- או סזאן של קטן פוסטר או רק

 ברגשות להיתקף עלול אפילו, לוטרק,
ול לטבע אהבה כמו בסיסיים אנושיים

 דבר וחצי דבר להם שאין דברים יופי,
הסדר. שמירת עם

 יפה תפס איבצן, המפכ״ל תפס זה ואת
 הוציא החדש המפכ״ל :וההוכחה מאוד•
 מכל לסלק מפורשת הוראה שעבר בשבוע
 את המישטרה של הארצי המטה משרדי

 ואפילו המיותרים, והתמונות העציצים כל
 שעובדים בני״אדם לי מספרים כך —

 של מיוחדת חולייה שלח — במישטרה
ותב המישרדים בכל שתעבור מפקחים,

בוצעה. ההוראה אט דוק
 אותי מעניין היה לא הזה העסק כל

 רוצה סתם שהמפכ״ל חשבתי אילו כל-כך
 או שלו, ובשוטרות בשוטרים להתעלל

 לא אני מיותרים. עציצים שונא סתם
 חשש לי יש אבל הטבע. להגנת באגודה

 ליותר יביאו כאלה שצעדים מאוד עמוק
 באגודה בהחלט ואני מפוצחים, ראשים

מפוצחים• ראשים נגד

קטורה
אל:

 השות־השידור של המנהל הוועד
והתרבות החינוך שר

איזון אין :הנדון
 השמאלני, האופי ברבים התגלה שוב

וה הכתבים של וחסר־האיזון הבוגדני
הטל־ בתוכנית ברשות״השידור. עורכים

 במיוחד אפלים פרקים רק הוצגו סרטים.
 המפלגה ראש לשילטון. עלייתנו בתולדות

 מוחלטת התעלמות תוך ופוחז, כריק הוצג
לתול המכרעת ומתרומתו הגותו מפרקי

החתי כלל הוצגה לא העתיק. עמנו דות
 לתקוע שאיימה הבוגדנית, השמאלנית רה

מגמ ראיונות הובאו האומה• בגב סכין
 הלגיטימי. השילטון אוייבי עם תיים

 לא שלנו הכבירים הכלכליים ההישגים
ה מטרת כי לחלוטין ברור כלל. הוצגו

בטלוויזיה הממשלה הישגי
 10ה־ השלישי, ביום שהוקרנה וויזיה

 בכל לרעה שימוש נעשה ,1981 בפברואר
 הוצאת קלוקלת, עריכה של הטכניקות

 הכללי הרקע אי״הבאת מהקשרם, דברים
החיוביים. הפרקים כל והעלמת

 לחלוטין, הועלמו ממשלתנו הישגי כל
 שהביאה העממית התמיכה היו. לא כאילו
 ביטוי. לכלל באה לא לשילטון אותנו

 בצורה הוצגו המפלגה ומנהיגי השרים
קטעי־ של זידונית סלקציה תוך נלעגת,

 את להשחיר היתה והעורכים כתבים
 גרוטסקית, לקריקטורה להפכנו פנינו׳

 לשילטון. לחזור שלנו בסיכויים ולחבל
 כך על לעבור נוכל לא כי לומר עלינו
 לאלתר להפסיק תובעים אנו היום• סדר
 ״עמוד הטלוויזיה תוכנית של שידורה את

 נגד מישפטיים בצעדים ולנקוט האש״,
 לשידור. להבאתה האחראים

רב, בכבוד
הגרמנית הנציונל־סוציאליסטית המפלגה


