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יחיה הוא האם פרם.

פרס ומועמד רדיבסדן ־ושעבר1מועמד
נפל הגוף ניצל, הראש

 אמרו זאת,״ עשה ״הוא שחקים.
 ואנשי גדודי־העוזרים רבה בגאווה

 יורם שר-האוצר, של יחסי־הציבור
 ארי- של הראשון המדד ארידור.

 שהתפרסם כפי פברואר, מדד דור,
 ל־ רק הגיע השבוע, הראשון ביום
 להיזכר, שלא היה קשה אחוז. 5.5

 מלהזכיר פסקו לא ארידור ועוזרי
מדד הקודמים. המדדים את זאת,

 מן תשובה להם היתד, ארידור,
 הוא החודש של ״המדד המוכן:

 אמנם הוא ארידור. של לא בעצם
 שעבר, בחודש שר־אוצר כבר היה
 שלו הכלכליות הפעולות כל אך

 וייכנסו יותר, מאוחר חודש התחילו
 הבא.״ למדד רק

 במישרד-האוצר -שוקדים עתה
מרץ. מדד תירוצי את להכין

כהן לשעבר שופט
לעיתונאים עידוד

ב שנערך כפי לגימלאות, שופט
 השופט־העליון סביב שעבר שבוע
 של המורכבת דמותו כהן. חיים
 שנוא־העיתונות שהיה האיש כהן,

 המישפטי היועץ היותו בתקופת
 מאז המוחלט וחביבה לממשלה,

 כשהפך שלו, הנאורים פסקי־הדין
 דימיונם את גירו לשופט-עליון,

 וכהן והמראיינים, העיתונאים של
זה. דימיון לרצות שש עצמו

 עצמם העיתונאים דווקא אולם
ב החשובה לפיסקה שמו־לב לא

לעי הן כהן, של בדבריו יותר
 התבקש כהן לטלוויזיה. והן תונות

 ולעיתונאים. לעיתונות להתייחס
מנו ודעה דעה הביא הוא כדרכו,

הסו דעתו את שסיכם לפני גדת,
 רדיפת יצר את תקף הוא פית.

 וטען העיתונאים, של השערוריות
 ב־ השלילה הצגת ריבוי כנגד גם

באותה אך אמצעי־התיקשורת.

 ביחסים ביותר הגדול הפיצוץ
 יצחק ראש-הממשלה, שהיה מי בין

 שר-הביטחון, שהיה מי לבין1 רביו,
 ה־ אחד אחרי היד. פרס, ן ימשו יש

 המזהירים הביטחוניים מיבצעים
 אנטבה. מיבצע — צה״ל של ביותר

 ההרקולסים גלגלי נגעו טרם עוד
 מציליהם עם החטופים את ־שהביאו

ו בתל־גוף, .מסלול־התעופד, על
 שני בין המילחמה התחילה כבר

 ה־ על האבהות על אלה, אישים
מיבצע.

אנ מיבצע מאז השנים, במשך
 על צה״ל שמר היום, ועד טבה

ה שני בין ׳בוויכוח פרופיל־נמוך
 לא גם הצבאית הצנזורה אישים.

 קצינים־ של דעות לצטט אייפשרה
חב בנסיבות ׳שנאמרו בכירים,
זה. נושא ׳לגבי רתיות,

א. הרמטכ״ל  השישי ביום הב
הו במעריב הסכר. נפרץ האחרון

 ה־ שכתבו ספר מתוך פרק פיע
 (״מיוטה״) מרדכי רמטכ״ל-לשיעבר,

 ואילן ארז יעקוב והעיתונאים גור,
 אלוף על־ידי נכתב הפרק כפיר.
 על שפיקד ומי הדרום פיקוד

 שומרון. דן האילוף אנטבה, מיבצע
 היום אותו .ישל אחרונות בידיעות

 קשה ■שומרון. דן עם ראיון הופיע
שני בץ רבים• הבדלים למצוא היה

סו הוחלט שעבר השבוע בסוף
 שר־האוצר יהיה לא שלוינסון פית

 שימעון אכן אם המערך, בממשלת
 הבאה. הממשלה את ירכיב פרם

פו לפינה פרם את דחק לוינסון
 היה יכול לא הוא שממנה ליטית,
 ב- חבטות על־ידי אלא לצאת,

לוינסון.
 מפרס לוינסון של דרישותיו

 — פשוטות היו )2271 הזה (העולם
 המערכת־ כ׳ל בניהול חופשית יד

 וטו וזכות המדינה שיל הכלכלית
 פקיד, ושל שר של מינוי, כיל על

והחברתי. הכלכלי .במישור
 הבין, פרם אנוכית. בחירה

 יזכה אם שגם מדיג מאוחר מעט
להפ עלול הוא בשילטון, המערך

 יעתר הוא אם השליטה, את סיד
 את מרחיק היה לוינסון ללוינסון.

ו ציבורית, עמדה מכל פרס אנשי
 ולמינהל־הציבורי לממשלה מכניס

 נפתלי צדוק, חיים שלו. אנשיו את
 חריף ומוסד. ברעם עוזי בלומנטל,

 תוך לוינסון, לנאמני הופכים היו
עצמו. פרס על מתמיד איום

 טיפח ארוכים חודשים במשך
 את המערך שיל מנגנון־ההסברה

 הציבור־הרחב בעיני לוינסון. יעקוב
 שרי־אוצר לשני התשובה היה הוא

 ויגאל ׳ארליך שימחה — שנכשלו
ה בעיני סימל לויינסון הורביץ.

 הוא המערך. התחדשות יאת ציבור
 באופן שהוצגה מהכוורת היחיד היה

ל שייך היה שלא בלתי־רשמי,
 עופר, ואברהם ידלין אשר תקופת

 שלוינסון, הוא לעג־הגורל כי אם
 לשתי קשור אחר, אחד מכל יותר

 ידלין שמות את שנשאו הפרשות
ועופר.

 סיכון בין להחליט היה פרם על
 לבין המיפלגה בתוך שלו מעמדו
לח המערך בסיכויי עמוקה חבלה

לשילטון. זור
ה באפשרות כמובן בחר הוא

שנייה.

ה ל ב ל ב
ת טזוות טי אופ

— אחראי ארידור
— אחראי לא ארידור

המדד נובה לפי 7הב
הרקיעה במישרד־האוצר הצהלה

 ידיעות ושל מעריב של השומרונים,
ל שמו־לב חדי־עין אך אחרונות,

 הכתבות בשתי :אחת שלטת תופעה
 של אחריותו את שומרון הבליט

 ולהצלחתו, למיבציע פרס שימעון
 חלקם, את כליל מבטל שהוא ׳תוך
גור. מוטה שיל ׳ואפילו ירבין של

 מי לגמרי ברור כבר בצה״ל
 יעלה אכן אם הבא, הרמטכ״ל יהיה

לשילטון. המערך

שטרה מי
סעקמ אונם

לשפוט ממשיבה המישטרה

 חושב גם ״אני :כהן אמר נשימה
 הוא מוצא, שהעיתונאי שהחומר

לה עליו אין מוצא. שהוא בחומר
 יפה, תיספורת לעשות צנזור, יות

מכוערים.״ דברים לייפות
 גם כהן ולהילחם. לפרסם

 להתייחס אמנם, בעקיפין התבקש,
 האנטי־דמוקרטיים, החוקים לשלל

 שמואל על-ידי באחרונה שנגזרו
 כתב העיתונות. על ושו״ת תמיר

 ביקש אותו, שראיין הטלוויזיה,
 האנטי- לאווירה התייחסות ממנו

תשו במדינה. הקיימת עיתונאית
 וחלקה: חדה היתה כהן של בתו

ש במה להתחשב לעיתונאי אסור
לפר חייב עיתונאי עליו. חושבים

ולהילחם. האמת, כל את סם
 כהן היה לו ברור. היה הרמז

 היה הוא כס-השיפוט, על עדיין
 סעיפים אותם את נכון מפרש

החד הדראקונים בחוקים סתומים
 העיתונות את להציל ומנסה שים,

החופשית.

 לעב בדי תוך עצמה, את
ולצדק. לחוק

 לפיליטונאי שייכת בדיחית־השביוע
להס בנסיון שהשתתף מיכאל, ב.

 ספג שאותו הקל העונש את ביר
התיירת. אונם בעוון סמל־מישטרה

 לתחנת־ שהגיעה שבדית תיירת
 אונס, על להתלונן כדי מישטריה

 שלה לביית-המלון אחר־כך הוסעה
ה ניצל בדרך בניידת־מישטרה.

 המצב, את אותה ׳שהסיע שוטר
 עונשו נוסף. אונס מעשה בה ועשה

 על־ידי שנקבע כפי ׳שוטר. של
 סטירת־לחי היה בית-דין־מישמעיתי,

 בדרגה הורד הוא היישר. לשכל
 שני, לסמל ראשון מסמל אחת,
 מאסר חודש של עונש עליו ונגזר

תנאי. על
 ה־ מהשוטר רוצים אתם ״מה

 ״מדוע מיכאל, ב. ישאל מיסכן?״
 אותו להעמיד צריכים היו בכלל

 יאת עשה בסך־הכל הוא לדין?
 של שיחזור ערך הוא תפקידו.
הפשע.״
 נשפט היה שלו ספק, אין לאיש

 הוא רגיל, בבית־דין ■שוטר אותו
 בכל מאסר. שניות כמה סופג היה

 שוטר אויתו היה מתוקנת מדינה
 שהמיקרה ברגע מהמישטרה, מועף
 מביית־ יוצאים ׳אחרים אנשים ׳נודע.

 של לתקופות לבית־הכלא המישפט
׳ובצדק. שנים מעשר יותר

ה אך לשוטר־פושע. פרם
 ניצל גם אלא אנס, ירק שלא שוטר,

 מדיו׳ ואת הצעירה של חולשתה את
 יכול הוא מהמישטרה: יפרם קיבל

 לבתיהן, מתלוננות וללוות להמשיך
 את לעודד ואף ולאנוס, להמשיך

בית־ כאילה. מעשים לעשות חבריו

ז הבא הרמטב׳׳ל

איכצן מפכ״ל
אונס מי תלוי

מעונש. אותו יציל הדין־המישמעתי
 המישטרה שמפיכ״ל היה נדמה
 ברגל החל איבצן, אריה החדש,

 לתפקידו כניסתו עם ׳מיד ימין.
 שהפליל נבות, עוזי פרשת פרצה

ו חקירה בזיוף אנשי-ימישטרה
 את להעמיד הורה איבצן עדויות.

בית־דידרגיל. לפני אנשי־המישטרה
 פעולת־ זו שהיתה ברור, עתה אך
 מיקרה מאז המפכ״יל. של הסחה
 כל להעמיד איבצן מורה גבות,
 בית־דין לפני לדין שסרח שוטר

 ה־ הימישטרה. של מישמעתי-פנימי
 והשוט־ עצימה, את שופטת מישטרה

חוגגים. רים־הפושעים

ת מ ח ל ט מי ס רי טו ק רי ק ה

 אחוז, 7.3ל־ הגיע שעבר החודש
בע היו הקודמים החודשים ומדדי

ספרות. שתי לי
 מהם איש אך מתון. חודש

הפ האמת את לגלות טרח לא
 הראשון המדד שמאחרי שוטה

פברו חודש התורן. הגאון של
ב ביותר המתון החודש הוא אר

 השנה. חודשי מכל המדד עליות
 הן זה בחודש המחירים עליות

 פברואר מדד קטנות. בדרך־כלל
 לשר־האו־ כולו שייך שהיה ,1980

 היה הורביץ, יגאל הקודם, צר
 ארידור, ממדד אחוזים בשני נמוך

 של ,1979 פברואר מדד ואפילו
 היה ארליך, שימחה שר־האוצר

.1981 פברואר של מהמדד נמוך
 הציגו זריזים עיתונאים כאשר
של נערי־החצר לפני אלה עובדות

תונות עי
דנלרד קור* ועופט

 חיים השופט־חעליון
 מעיתונאים דורש כהן

הנזירות ננד להילחם
צי פסטיבל נערך לא מעולם

של יציאתו סביב גדול כה בורי


