
מתערבים?
 לגמרי מטורלל הסתובבתי שבוע איזה

 להתערב מובן שיהיה מישהו וחיפשתי
 לא בימית בהנא של שהאלה איתי

 אגיד אני מה אבל בטיח. ולא יתאבלו
 מן הפראייערים שפסו כנראה ן לכם

 על להתערב מוכן הייתי שלי. הסביבה
 בקבוק לחו״ל, טיול :שרוצים מה כל

 קופסת־גפרו- או כרטיס״קולנוע ויסקי,
 עלי הסתכלו כלום. דבר. שום דים.

רחמני. במבט שלי החברים
ההתאב על להתערב אוהב נורא אני
 שמאיימים האלה, החבר׳ה של דויות

 עושים ולא בנפשם יד לשלוח הרף ללא
 לפני התחיל שזה לי נדמה כלום.

 של המועצות ראשי עם בערן, שנתיים
 באו אלה המערבית. מהגדה גוש־אמונים

צבעו באוהלים הכנסת מול והתיישבו
 רעב לשבות הולכים שהם והודיעו ניים,

 משהו תעשה לא הממשלה אם מוות עד
 דיווחו העיתונים כל זוכר. לא כבר שאני

 אני ואילו והמידרדר, הנורא מצבם על
 וראיתי לבדוק, הלכתי התעצלתי, לא

למס הגעתי מזה כרגיל. שמנמנים שהם
 מה, רק בלילה, אוכלים בעצם שהם קנה

 שהעיתונות הביסקוויטים את מרטיבים
הלעיסות. קול את תשמע לא

 התחננו רבנים מיני כל :ידוע הסוף
 לא אחד ואף לרעוב׳ שיפסיקו לפניהם

אחד! אף מת!
 חצייר-המת- של העסק היה אחר-כך

הח הוא שגם קלצ׳ינסקי, אנדריי אבד
 לא הממשלה אם מוות עד לשבות ליט

 לנצל דעתי על עלה פה משהו. תעשה
 מהעניין משהו לי יצא וכבר הפרשה, את
 לא דווקא ויסקי. בקבוק הרווחתי —
 באמת אולי קלצ׳ינסקי הוויסקי. חיה רע
 עובדה אבל אחריו, עקבתי לא אכל, לא

 שהממשלה למרות מזה, מת לא שהוא
נכנעה. לא

 ההוא, הברנש של העניין בא אחר-כך
 הולך שהוא הודיע זה גם מישכן. מישע
 הממשלה אם מה, ויהי מוות עד לרעוב

 אני הזה. השלום עם מייד מפסיקה לא
 מוכן שיהיה מישהו שמצאתי כמעט כבר

 אני — סינית ארוחה על איתי להתערב
 הייתי אבל סיני, אוכל אוהב כל־כך לא

 כל באו ואז — זה על להתפשר מוכן
 שאי- בעיתונים וכתבו רעים אנשים מיני

 וקילקלו ההוא, מישכן על לסמוך אפשר
 צורך אין האחרון. ברגע העסק את לי

 הרבנים באו הזה במיקרה שגם לומר
 עצמו את יהרוג לא שהאיש והתחננו

 לא בכלל שהוא היה והסוף מרעב,
 לא תחליף התחתן• דווקא אלא מת,
להגיד. לי שיש מה זה רע,

 מהמיק- להתאושש הפסקנו לא ועדיין
 אחד בא וכבר מישכן, של המצער רה

 והתיישב שדה־בוקר, מקיבוץ כהן יהושע
 הם וגם הכותל, ליד חברים כמה עם

 להכניס דעתם על עולה שלא הודיעו
 את תממש הממשלה אם דבר שום לפה

 מוכרח אני סיני. את לפנות איומה
 פרצות היו הזה במיקרה שכבר להודות
 הודיע אחד ההתערבויות. בחזית גדולות

יומיים. זה על לחשוב רוצה שהוא לי

הטלוויזיה, מול בשקט לי יושב אני
 אני מה ופיתאום, אחד, לאף מפריע לא

 ליד מפגין הימלפרב שבתי את :רואה
 !העיתונות חופש למען בימית המחסום

 שיפ- אז טוב, רואה לא שאני חשבתי
 והסתכלתי העיניים את טוב-טוב שפתי
 משתדל ועוד ספק, לא הוא, זה כן, שוב,

 אותו. שיראו לתמונה, הזמן כל להיכנס
 העיניים את שיפשפתי לא אולי :חשבתי
 את ושטפתי לכיור הלכתי !טוב מספיק

 זה וכן, הטלוויזיה. אל וחזרתי העיניים
 מפגין והוא הימלפרב! שבתי אותו הוא,
!העיתונות חופש בעד

 תשמעו ז אותי הפתיע כל־כך זה ולמה
סיפור.

 היה והימלפרב 78 ימי היו הימים
 אז כבר העיתונות. בשטח חשובה פיגורה

 לפיר- המאוחדת החברה את ניהל הוא
 צרור לאור שמוציאה ולהדפסה, סומים

 ומכל שפות מיני בכל עיתונים של שלם
 הוא האלה הסוגים אחד סוגים. מיני

עיתו שני היו להימלפרב הכלכלי. הסוג
 ״יוט״יום״ מהם, שאחד כלכליים, נים

 היה כך כדי עד רע. במצב היה שמו,
 להחליף החליט שהימלפרב רע, המצב

 הימלפרב למחר. מהיום המערכת את
 גדעון ושמו עיתונאי עורך בתור לקח

 היה ומימין מלמעלה והחתום ספירו,
 שנה לחצי חוזה על חתמנו סגן־העורך.

ולעבודה. וכדין, כדת

 בקומה לשיחה לגשת מתבקשים שאנחנו
 לקדם הימלפרב מר נהג שם העליונה.

 תמיד שלישי. צד בנוכחות פנינו את
את ולהסביר — שלישי צד בנוכחות

 כבר התחילו לומר, יש הבעיות,
 רעיונות היו הימלפרב לשבתי מההתחלה.

 הלבביים היחסים כלכלה. זה מה משלו.
 למשל, ודרום־אפריקה, כור קונצרן שבין

 לא הוא במיוחד. כלכליים לו נראו לא
 גם בעיתון. לחפש להם יש מה הבין

 שנפסקו הפיטורין פיצויי על הידיעה
 בנק מנהל על־ידי מסויים בנק למנהל

 מי-יודע-מה. כלכלית לו נראתה לא אחר
? שייך זה מה

 למערכת, כשהגענו יום־יום, בקיצור,
 מודפס לדלת, מתחת מיכתב לנו חיכה

מסול חתימה עם כתיבה, במכונת יפה
נאמר במיכתבים המנהל. האדון של סלת

 להתערב מוכנה היתה אחת ובחורה
 30 תוך ימותו שהם זה על רק איתי

 עוד גדולה. חוכמה הקרובות. השנים
 בשביל ההוא שלקח היומיים עברו לא

 עם הזה הסיפור נגמר וכבר לחשוב,
 מתאבד שום אבל הרבנים, של תחינות

מהפרשה. לנו יצא לא
 ימית, מתאבדי עם הזה העסק ועכשיו

אני כהנא. ״הרב" של מדרשו מבית

הימלפרב מנהל
התעמלות נעלי

וכל עיתונות שבין היחס על רעיונותיו
כלה.

 הגיעו כך כדי עד והלך. חידדרר המצב
 בעיתון לעבודתנו חמישי שביום הדברים,

 להימל- היו — מהר-מהר קרה הכל —
 מאמר של מקומו על הירהורים פרב

 את הניח היא כלכלי. בעיתון מערכת
ה על התעמלות בנעלי הנעולות רגליו

 את ליטף עניבתו, את היטיב שולחן,
 שיהיה צריך בעצם, למה, ושאל קרחתו,
 שלו ״יוס״יום״ כמו קטן כלכלי לעיתון
המערכת. מאמר הלך !מערכת מאמר

חלפו ימים תשעה אחד, יום והנה
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 לידי הגיעה עבודתנו, התחלת מיום אז
ו מאוד, עד מעניינת ידיעה המערכת

 הבנקים. של הנזילות גרעונות עניינה
 פעם מדי מפרסם כידוע, ישראל, בנק
 הנזילות גרעונות של הכולל הסכום מהו

 חיסרון של מסויים סוג שהם האלה,
 מסיבות ישראל, בנק במזומנים. יחסי

 מהו לפרסם נוהג לא עימו, השמורות
 בגרעונות מהבנקים אחד כל של חלקו

 מעשה לידינו, דווקא לידינו, והנה האלה.
 המדוייק הפירוט על ידיעה הגיעה שטן,

 לכל חסר כמה הבנקים, גרעונות של
אחד.

 מגרעו- 70ש״!ג היה, הידיעה של עיקרה
 נחלתו היו תקופה באותה הנזילות נות

 בנק ושמו מסויים, בנק של הבלעדית
הפועלים.

 שני בסוגריים להסביר הזמן זה
 ממש היתה שהתקופה ראשית, דברים.

 הבנק, כבוד של המאזן פירסום לפני
 העיתונאים כל כלכלי. חג ממש שזהו

 לשולחן מסביב מתיישבים הכלכליים
 יושבת בראש העיתונאים. בבית סגלגל

 מפות מכוסים השולחנות הבנק. הנהלת
טעי חטיפונים מיני כל ומוגשים לבנות,

 מקבלים מזה חוץ וכו׳. משקאות מים,
ה מהנהלת שי-שם, שי־פה, העיתונאים

 שיכתבו יפה עט מהודר, תיק : בנק
פיצ׳יבקעס. מיני כל ועוד יפה,

המאו שהחברה להסביר צריך שנית,
 למפא״י, שייכת היתה הימלפרב של חדת
 את הנבון לקורא להסביר צריך לא ואני

 ההיסטורית מפא״י שבין הקשרים מהות
הפועלים. ובנק

 לעניין. ועכשיו ההסברים, תור תם
 את מעמדים שאז הערב, שעות הגיעו

 צוער עיתונאי כל בבית-הדפוס. העיתון
 הנזילות גרעונות על שידיעה לכם יגיד

 בהחלט שווה הפועלים, בנק של הגדולים
 מה וזה כלכלי, בעיתון ראשית ידיעה

שנעשה.
 המנהל התחיל העבודה סיום לקראת

מו בצורה בבית־הדפוס להסתובב שבתי
 תמיד ובא, הלך והלך, בא הוא זרה.

 התעניינות גילה הוא שלישי. צד בליווי
ה הרבה. אמר לא אבל בעיתון, רבה
 אותו, שהדאיגה היא המאוחרת, שעה

 ה- את להכין להספיק צריך אמר. כך
אמר. כך מוקדם, פלאטה
 לה הלכה והמערכת העבודה תמה
הביתה.

 לעיתון, בבוקר למחרת באה המערכת
שבתי. מעשה בו שנעשה וגילתה

 על ידיעה אותה הראשית, הידיעה
המצע הנזילות וגרעונות הפועלים בנק
 אותה נשאה לחלוטין, נעלמה שלו, רים

 אחרת ידיעה הים. אותה בלע הרוח,
 ואילו מקומה, את בכבוד מילאה לגמרי

 אחרת ידיעה אותה של מקומה את
 שלקח ידיעה מילאה הראשון, בעמוד

שלו. השני הכלכלי העיתון מן הימלפרב
 מתחת לנו חיכה כמובן, מזה, וחוץ

מיכתב. לדלת
 לשיחה לעלות התבקשנו לא הפעם

ש לנו הודיעו פשוט העליונה. בקומה
מפוטרים. אנחנו

 למה מובן עכשיו הסיפור. זה זהו.
 הסתפקתי ולא העיניים, את שיפשפתי

 אותן לשטוף הלכתי אפילו אלא בזה,
 שבתי את שראיתי לי נדמה חיה כאשר

העיתונות! חופש בעד מפגין חימלפרב

כימית הבונקר
להתאבדות טוב תקום

 גדול בתימהון שעקבתי לומר מוכרח
 הבונקר ליד שם, שהתרחש מה כל אחרי

 רע לא מקום זה שבונקר נכון שלהם.
 מה שזה אומרים — להתאבד בשביל

לתמימות, גבול יש אבל — עשה שהיטלר

שית שאומר אחד כל פה, זה מה !לא
!לו ומאמינים רצים אבד

ה בעניין שלי הארוכה מההתעניינות
 ראשית, דברים. כמה למדתי התאבדויות

פראייערים מרץ ביתר לחפש צריך שאני

 זה ואולי מאז, עברו שנים ארבע
 אנשים !יודע אני מה השינוי. את מסביר

 הימלפרב שבתי אפילו אולי משתנים.
 עבר הרבה מאוד-מאוד. השתנה השתנה.

כנראה. מאז, עליו

 ושנית, איתי, להתערב מוכנים שיהיו
 שהם מאיימים לא שמתאבדים שאלה

ושלי לעצמם, זה את לעשות הולכים
 מאיימים להתאבד שמאיימים שאלה שית

הכל. וזה להתאבד,
 בהתאבדות. לאיים יכול אחד כל

 מאיים. אני :תנה יכול. אני אפילו
 לא שאני איתי להתערב מוכן מישהו

1 זה את לעשות הולך


