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מעצמי! מווצה דא

 שגריר הירדני, שר״ההגנה שהיה מי של הופעתו
 חברת״החשמל מנב״ל שהינו ומי בבריטניה, ירדן

 הטלוויזיה בסידרת אל־נוטייבה, אנוור המזרח־ירושלמית,
 הסידרה, מפיק ציבורי. ויבוח עוררה האש׳/ ״עמוד

 הצד את שייצג בדי נוסייבה את הביא לוטיו, יגאל
 היהודי הצד את בלפור. בהצהרת העוסק בפרק הערבי

 וייצמן. חיים של מזכירו בזמנו שהיה מי אבן, אבא ייצג
 צורך אין פרשנות לצורך בי טען, רשות־השידור מנב״ל

 באנשי־מכון להשתמש אפשר — בנוסייבה להשתמש
 בתוכנית להשתתף יבול המנב״ל, אמר נוסייבה, שילוח.

אישיות• חוויות מספר הוא באשר רק
 שהתעוררה, הציבורית והסערה המחלוקת לאור

 אל- אנוור של האישית דעתו מהי לדעת אותי עניין
אותו: שאלתי הסידרה• על נוסייבה

? האש״ ״עמוד הסידרה על דעתך מה •
 ראיתי אחריה. עקבתי לא התוכנית, את ראיתי לא

 הזמינה קפלנסקי נעמי השתתפתי. שבו אחד, פרק רק
 את להביע יכול שאינני כך מיוחדת, להקרנה אותי
כולה. הסידרה על דעתי
ץ פסידדה מהופעתך מרוצה היית האם •

מעצמי. מרוצה לא פעם אף אני
 שהתעורר הציבורי הוויכוח עד דעתך מה •

? כסידרה הופעתך כעיקכות כישראל
 לי. נוגע ולא אותי מעניין לא וזה דיעה לי אין
 הופעתי על רוצים שהם מה לחשוב אנשים של זכותם

 יכול, אינני איכפת. לא לי בסידרה. אי־הופעתי או
זה. בנושא מרעישה אינפורמציה לד לספק לצערי,

ון:03ו3■ע איתן

 קשוח .,העיתונות
ו ש ד ק ג ״,נ !

 מנב״ל יעקובסון, איתן רעשה. העברית העיתונות
 שירות נציב שנה במשך שהיה ומי החשמל, חברת

 בילבד אחת שנה אחרי פנסיה לעצמו סידר המדינה,
 בעניינו דנה ועדת־הבנסת המדינה. בשירות עבודה של
קו היא שבה לעיתונות הודעה ופירסמה יעקובסון של

 שלמה חבר״הבנסת היושב־ראש ובראשם חבריה, בי בעת,
 חרג לא לדעתם בי ספק לבל מעל החליטו לורנץ,

 בהתאם היה לו שניתן מה ובל במאומה יעקובסון
 היתה כי קבעה, הוועדה ולחוק. לנוהל לתקשי״ר,

 המדינה, בשרות ביותר בביר פקיד כלפי שפיבות־דמים
 קבע או דבר לקח לא יעקובסון ובי בכפו, עוול לא על

אותו: שאלתי לו. המגיע את קיבל אלא דבר, לעצמו
 על מייד הגבת לא מרוע יעקוכסון, איתן *

כ״הארץ״? ארליך שימשון של כתבתו
 היו שלא כלי־התיקשורת, של קשר היה הצלחתי. לא

 כך, כדי עד חזק היה הקשר גירסתי. את לפרסם מוכנים
 של ועדת־הכספים החלטת את פירסם לא עיתון שאף

קומו פירסמד, הוועדה חשד. מכל אותי שזיכתה הכנסת
 את להעביר הצליחה לא היא ואפילו לעיתונים, ניקט

לכלי־התיקשורת. החלטתה
מרגיש? אתה איך *

 ראשונה. ממדרגה אנטי־דמוקרטי כאקט זאת רואה אני
 מצב לפני עמדתי לא חיי בימי פעם שאף חושב אני

 שהשמיצו האנשים אותם לי? יש סיכוי איזה קשה. יותר
 להם יש לרשות־השידור. קשורים הארץ, בעיתון אותי

 שוועדת־ אחרי נמשכת. נגדי והחגיגה תוכנית. שם
 שהפרשה בטוח הייתי החלטתה, את פירסמה הכספים
 אך ההחלטה. לפי בעצמו, לשפוט יוכל והציבור נגמרה

 מהחלטת לגמרי התעלמה מעריב, להוציא העיתונות,
הוועדה.

 קשר מאחורי העומדת הסיכה לדעתך מהי •
ץ העיתונות של השתיקה

 ממני שנפגעו עיתונאים כמה של מאבק זהו לדעתי
 מהם ומנעתי נצבי־שרוודהמדינה שהייתי בעת בעבר,
מידע.
ץ העיתונאים מיהם ס
 המילחמה את להפסיק החלטתי שמות. אמסור לא

 דמי לשפיכת תגרום מילחמה כל האלה. בעיתונאים
יישמע. לא קולי וממילא

 הסופי לזיכוייך להכיא כתוכניתך יש האם •
מישפטית? כדרך

 היועץ של חוות־דעתו את לשמוע מחכה אני יודע. לא
שלי. המישפטי

אודמרט: אהוד

ק א ר ר פ ס
ריאל הוא המקום

ה במאה בטוח היה אולמרט אהוד חבר־הבנסוג
 מועמדי ברשימת 2 מס׳ האיש יהיה הוא בי אחוזים

 לע״ם חברי רצו או אלוהים, רצת והנה, בליכוד. לע״ם
 והחבר — זה על מסתכלים מבט נקודת מאיזו תלוי —

 יגאל ח״ב לטובת השני המקום את הפסיד אולמרט
השלישי. המקום את רק וקיבל בהן
מאוכזב? אתה אודמרט, חכר־הכנסת •
 הקודמת בפעם הייתי השני. במקום פעם אף הייתי לא

התקדמות. הוא השלישי המקום שגם כך הרביעי, במקום
 השני המקום את הפטרת לדעתך; למה, •

כהן? ליגאל
ממני. קולות יותר קיבל והוא איתו התחריתי

? למה •
 , עבורי, להצביע התחייבו אשר אנשים שכמה מעריך אני

 שאילו מניח אני בו. לתמוך שוגים מנימוקים החליטו
 שרציתי כפי רחב, גוף לפני מתקיימת היתה הבחירה

שונה. היתה התוצאה מלכתחילה,
 מקום לך מקנה בלע״ם שלישי מקום האם •

? ככנסת
 בסוף או יהיה זה ריאלי. מקום הוא המקום !ספק ללא

ברשי השלישית העשיריה בראשית או השנייה העשיריה
הליכוד. מת

 כאילו טענה, כלע״ם מסויימת קכוצה •
 משתלטים שוסטק אליעזר ושר״הכריאות אתה

המפלגה. על
 טענו נגדנו. כזו טענה גררה השני המקום על ההתחרות

 אלא המפלגה על משתלטים רק לא אנחנו כאילו גם,
 — בע״מ חברים בעבר שהיו אנשים ממנה דוחקים גם

 שהשיבוץ דרישה היתה בעצם הממלכתית. הרשימה
 שללתי מקומות. שיריון בצורת יהיה לע״מ מועמדי של

 גוף בתוך הצבעה על סוכם פשרה ובתור וכל, מכל זאת
 מהתומכים שחלק מניח אני איש. מחמישים פחות שמנה

 יפסיד- שאם חשש, מתוך בכהן תמכו שלי הטבעיים
 אישיות. יריבויות של למסכת המפלגה את יגרור זה
 כאלה,• יריבויות לגרום כוונה כל היתה לא עצמי לי

 ספק לי אין עתה. גם בעיות לגרום כוונה לי ואין
 המעמד את צורה בשום משקפת אינה הזו שההצבעה

שלי. האמיתי הציבורי
שדך? הציבורי המעמד מהו •

 הרחב, הציבור בקרב הבחירה התקיימה שאילו מניח אני
 כרגע. חשוב אינו זה כל אמי שונות• היו התוצאות

בכנסת. ביחד *זיה אני וגם יגאל שגם משום
 יחסיד הם מה ההצבעה, תוצאות לאור •
כהן? יגאל עם

שלי. ידיד ונשאר שלי ידיד היה כהן יגאל


