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ו1 ח״כ ,,אם ד  אנו ע
לתיקשוות!״ מדווחים

 לדאוג צריך הוא קלה. אינה מצליף־סיעה של עבודתו
 בזמן ובמיוחד קול, כל כי בהצבעות, יחסר לא אחד שאף

 סיעת מצליף את שאלתי הכף. את להכריע יכול האחרון,
 הבעייה על מתגברים הם איד גולדשטיין, פנחס הליכוד
 חודשים חמישה כבר להם חסר בגין מנחם מר של שקולו

רצופים.
 קולו אחד, קול של קוצו על הדברים עמדו לא היום עד מעולם

בגין. מר של
 הייתם לא האחרונה, האי־אמון בהצבעת •

 דאגתם לא תמ״י, בקולות האחרון הרגע עד בטוחים
קולות? שיחסרו

 עלול שהמצב חשב בעצמו בגין מר הזאת המסויימת בהצבעה
 מרידוד בואו. את והציע מרידוד לשר התקשר והוא בעייתי, להיות

צריך. שלא לו אמר
 וכל בריא איש הרי הוא יבוא. שלא בעצם מדוע •
ההפרש. אפילובשביל חשוב, קול

 אם אבל בואו. מועד את בגין למר להכתיב רוצה לא אני
אליו. ואתקשר אהסס לא בקולו, צורר שיהיה מצב יווצר וכאשר
 לשבת יכול שח׳׳ב זמן של גבול איזה אין האם •

ח״ב? להיות זאת ובכל להצבעות לבוא לא בביתו,
אחר, ח״כ היה זה שאם ברור אבל החוק. לפי כזה זמן פרק אין

 יש בגין שלמר סוד לא זה אחרת. לעניין מתייחסים היו
 להיות חייב שר וכל ח״ב כל מלבדו, לאחרים. שאין פריווילגיות

 כך על מדווחים אנחנו לא, ואם בהצבעות. במיוחד נוכח,
בוחריו. ציבור ועם מצפונו עם בעייה לו יש ואז לכלי־התיקשורת

 יפסיק רא אחד ,,או
ר רעשו ו ג החוק!״ ב

 גדול יאוש לי גרם ציבוריים במקומות עישון נגד החוק
 וחשבתי בו, להתנחם אחד מיואש עוד חיפשתי מאוד.
 זרח ״דובק", חברת מנכ״ל של בדמותו אותו אמצא שאולי

שלו. לעסקים עושה החדש החוק מה אותו שאלתי גהל.
 עכשיו קיים. היה כבר הגדול, ברובו הזה, החוק כלום. עושה לא

 יותר רמה שתהיה הוא הגדול השינוי מסויימת. הגבלות הוסיפו
החוק. אכיפת של גבוהה
 חפיסות על להדפיס לכם הורו כשנה לפני •

 אז האם מישרד־הבריאות. של אזהרה הסיגריות
הסיגריות? בצריכת ירידה היתה

לא. לגמרי
בישראל? היום קונים סיגריות כמה •

 שאין מפגי יודע לא אני אבל זה, את לדעת רוצה הייתי אני גם
 הסיגריות כמות על פרטים לי ואין ההברחות כמות על פרטים לי

 בגדה־המערבית. במיפעלים הייצור כמות על וגם המיובאות
 לא והם חסויה אינפורמציה שזו לי אומרים הממשלה במישרדי

אותה. למסור יכולים
 לעומת שנים, 10 לפני מכרת סיגריות כמה •

היום?
 השנים שבעשר אומר הרבה. לך יגידו לא המיספרים

אחוז. 29 של גידול היה האחרונות
 שלד שהעסקים מודאג לא לגמרי אתה כלומר, •

יקטנו.
 מודאג אני כמעשן אבל בכלל, מודאג לא אני דובק כמנכ״ל

 במדינת ואשה איש ממיליון למעלה של ציבור אנחנו מאוד.
 כזה בגודל לציבור בנו. להתחשב אפילו מנסה לא אחד אף ישראל.
 נאורות בארצות כמו לפחות מסויימות, זכויות להיות צריכות
אחרות.

כלומר? •
 אולם וחצי למעשנים אולם חצי יש בבתי־קולנוע באירופה,

 אני למעשנים. הם האחרונות השורות באוטובוסים מעשנים. ללא
 אבל מעשנים, לא הרבה בו שנמצאים במקום לעשן לא מוכן

 אצלנו זכויות. יש לי וגם אזרח אני גם מקום, לי גם שיקצו
 אחד אף תעשנו! לא אתם ממחר שרירותי. באופן חוקים מחוקקים

נוחים. פחות הרבה יהיו שלנו החיים רק זה, בגלל לעשן יפסיק לא

 להם קדאו ,.ברמקול
ת א צ ת!״ ל לדחובו

 אליו נלוותה ובניגריה, בזאיר נשיא־המדינה של בסיורו
 כל בין ניסיון. ועתירי ותיקים עיתונאים של גדולה קבוצה

 שנשאה דיין, אילנה בשם 19 בת חיילת הסתובבה אלה
 את שאלתי גלי״צה״ל. של חדשות־החוץ עורכת התואר את

מכובד. כל־כך תואר בעלת להיות הופכת 19 בת אין אילנה
 את עברתי בגל״צ. לשרת רציתי אני גם אחרים רבים כמו

 שנה חצי אחרי תוכניות. למפיקת והייתי הקורם, ואת הבחינות
 הנסיבות, מכורח ואז, בתחנה. דסק־החוץ במיקרה התפנה בתפקיד
 מוניתי לתפקיד, ומהתאמתי עלי, הממונים של הטוב מהרצון
חדשות־החוץ. עורכת
בדיוק? שלד העבודה מה •

 בפינה מתבטא זה לחדשות־פנים. קשור שלא מה כל לסקור
 בבעיה מעמיק יותר באופן תמיד העוסקת הערב, ביומן יומית

חדשות. של היום, כל במשך שוטף בסיקור וכן אחת, מרכזית
מתעדכנת? את איך •

1

 עיתונים מאוד והרבה זרות תחנות־רדיו סוכנויות־ידיעות,
 ולרדיו אמריקה לקול לבי־בי־סי יום יום מקשיבה אני זרים.

 וקצת בריטיים עיתונים בעיקר קוראת אינטרנציונאל. פראנס
מארגנטינה. אני כי דרום־אמריקאיים,

 — את אחרים. עיסוקים גם בדרך־כלל ייט 19 לבת •
מספיקה?

 לילה רצופים. לילות שלושה ישנתי לא למשל, השבוע, לא.
 באפריקה, הנשיא ביקור על שלי התוכנית את הכנתי כי אחד

 והלילה הלילה, מיבזקי את לעשות צריכה שהייתי מפגי שני לילה
תורנית. סמלת הייתי השלישי

 הוותיקים העיתונאים של הקבוצה בתוך •
 סיפור להביא לד היה סיכוי איזה לנשיא, שהתלוו
מיוחד?

ביחד. הסתובבנו הזמן כל מיוחד. חומר הביא לא אחד אף
_ במיוחד. חמה קבלת־פנים לכם שהיתה שמעתי •

 אחרי דקות 15 נוראית. קבלת־פנים היתה העיתונאים לנו
 קבלת־הפנים מקומיות. נשים שתי שלנו האוטובוס דרס הנחיתה
 בעיני. זה את ראיתי לרחובות. אנשים אלפי הוציאה באמת לנשיא

 ג׳יפים לרחובות יצאו לכן, קודם שיומיים באוזני שמעתי גם אבל
זה. את לעשות לאנשים ואמרו רמקולים עם

 העיתונאי מהמסע במיוחד זוכרת את מה •
שלח הראשון
 מדמעות נחנק הרב את ראיתי בזאיר, בבית״הכנסת עמדתי

 במרומיו״. שלום ״עושה את ממלמלים כולם ומסביבו
 ודאגו פאריס ביגדי במיטב לבושות נשים עמדו בעזרת־הנשים

 צריך שהיה מעמד למעשה, הצלמים. אותן יצלמו זווית מאיזו
 לשכוח יכולתי לא כי להתרגש, יכולתי לא אבל מאוד. אותי לרגש
 זרים לפני ומתחננים קטנים ילדים עומדים בית־הכנסת יד שעל

פרוטות. בכמה תכשיט מהם שיקנו
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