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הצופים!״ לציבור מידע

 בשל בתדהמה רבים היכה דוח״בייסקי פירסום
 לפנות יצטרכו שחלקם בדבר, הנוגעים את ביהוד חריפותו,

 דווקא בו נטע שהדוח אחד הרמים. כיסאותיהם את
 המועמד גיל, יעקב לשעבר חבר״הננסת הוא תיקווה
 המערך. בסיעת מקום יתפנה אם לכנסת להיכנס

 כנגיד יתמנה אמוראי עדי שסגן־השר הריאלית האפשרות
 תיקוותו היא מנדלבאום, משה של במקומו בנק־ישראל,

לבית״המחוקקים. לשוב גיל של הגדולה
הדוח. פירסום לאחר ספורות שעות עימו שוחחתי

המתנה? בעמדת להיות ההרגשה איך •
ממתין, אחת ביד אני חבר־כנסת, שאיני הראשון מהיום טוב, נו,

 של ועדת־החינוך כיושב־ראש התמניתי עוסק. שנייה ביד אך
 לפני הנה, וחינוך. נוער בענייני כולי ועסקתי העבודה, מיפלגת
 המיפלגה, של הראשונה ועידת־הנוער את סיימנו שבועיים

 — ונערות נערים 1300 שם היו ועידת־המיפלגה. את שהקדימה
 בנושאי קבוצות־דיון 50 כללה הוועידה ודרוזים. ערבים יהודים,

 כל־כך הסיום, בערב שם שביקר פרס, שימעון ומדינה. פוליטיקה
עתיד. שיש למיפלגת־העבודה, נוער שיש מכך התפעל

 דדב התואר עם חודשים כמשך התמודדת איך •
לשעבר?

העבודה. באמצע נקטעה ידי כאילו מאוד. כבדה הרגשה זאת
 והרעיפו שהתחנפו אנשים סימפטיות: לא תופעות מיני כל גם היו

 היו נעלמו. — ואחר־כן בכנסת, כיהנתי עוד כל טוב מכל עליי
 ההישגית״החומרנית החברה אמיתיים. חברים של גילויים גם

כאלה. תופעות בנתה שלנו
 ש״החוק בתיקווה שהשתעשעת לי זכור •

לכנסת. יחזירך הנורווגי״
 להתפטר יצטרכו ששרים — הנורווגי החוק הצעת אבל כן,

 בוועידה אגב, ממשלת־האחדות. בגלל ונפלה גוועה — מהכנסת
 ברשימת הראשון שאני העובדה אף שעל ואמרתי, קמתי האחרונה

 בחירות יתקיימו שלא לי ונוח לכנסת, להיכנס הממתינים
 נגד האחדות, ממשלת של המשכה נגד אני — מוקדמות
הרוטציה:

 אתה הדוח, סורסם מאז האחרונות, כשעות •
במתח? שרוי
 שנודעו עד יומיים, התנדנדתי האחרונות הבחירות אחרי גם

 ההרגשה שאת כר בחוץ. שנותרתי והתברר הסופיות התוצאות
 עצמי את חינכתי לכן מכיר. כבר אני בפנים־בחוץ של הזאת

 שזה למסקנה הגעתי עצמי. את ולאכול במתח שפחות כמה להיות
כדאי. לא

 שאמרו: טלפונים, הרבה קיבלתי הדוח פירסום לאחר מיד
 רוצה לא עוד אני בישא עינא שמחמת להם, עניתי ״מברור׳״
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 כך ליל־הסדר..." את רערג חוגגים ישראל ״המוני
 .המוני- בין הרגיעי. בליל החדשות מהדורות נפתחו

 ששוחררו מאסירי״המחתרת, שלושה גם נכללו ישראל"
 בתי״הסוהר, שרות של צמוד בליווי לביתם, שעות לכמה

 שגילו ההתחשבות כהלכתו. הסדר את לקיים שיוכלו כדי
 מאסר״עולם המרצים - השלושה כלפי בתי״הסוהר בשרות

 הדוגלים אותם את במיוחד רבים, הקפיצה - רצח בעוון
 בימים האנושיות דגל את והנושאים ליברלית במדיניות
 ראש אל זינק למשל, וירשובסקי, מרדכי כתיקונם.
 ההאשמה רבתי. גינוי בהצהרת החדשות, מהדורות
 בשל כנראה זה ופר צ קיבלו השלושה כי היתה, הכללית
פוליטיים. מחוגים כבדים לחצים

סויסה. רפי בתי־הסוהר שרות נציב עם כך על שוחחתי
 של חוסשתס שעוררה הרעש על תגובתך מהי •

השלושה?
 פעמיים לצאת זכאי אסיר־עולם כל מיותר. לגמרי הזה הרעש

 לפני הראשונה בפעם יצאו אלה צמוד. ליווי עם לביקור־בית,
 זה הרעש? מה אז השניה. בפעם וכעת חודשים. שיבעה־שמונה

 לאסירים ביקורים איפשרנו בסדר־פסח? רווקא היתה שחופשתס
אחר. אף קם לא כך ועל אחרים,

 לעשות מה אז טובה. התנהגות הוא לביקורי־הבית הקריטריון
הקריטריונים. כל על ועונים ולומדים עובדים שהשלושה

 גורמים מצד לחצים עליך הופעלו הלב: על יד •
פוליטיים?

 המנסים מבחוץ אנשים תמיד יש אסיר לכל כזה: הוא הענץ
 גובר. הלחץ — השפעה בעלי יותר שהם שכמה ברור לו. לעזור

 שתדעי, רוצה רק אני ברור. קיים. זה אסירי־המחתרת אצל גם
 בכלל יקבלו שהשלושה דרשו למיניהם והלוחצים שהפונים

 הקריטריונים אבל פסח. לכבוד סתם, ככה מבינה? את חופשת״חג.
זאת. מאפשרים לא

מהא ששניים מתברר הקריטריונים. אגב •
 בחוץ. נרצחו לביקור־בית השבוע שיצאו סירים

 בקריטריונים השיקולים אחד הוא חיפול-חשבונות
שהזכרת?

 יש זה בשביל ביקור־בית. המבקש אסיר כל בורקים אנו ודאי:
 ביקור־בית יקבל אסיר אם הקובעים שיקולים המון יש קטגוריות.

 אסירים יש ביטחונו. על לשמור נועדו בפירוש מהן חלק לא. או
 לחלוטץ זאת להבטיח יכולים אנחנו אבל ״טעוני־הגנה״. המכונים

 וביטחונם שלומם על אחראים אנו הכלא. חומות בתור כשהוא רק
עוד? לעושת יכולים אנחנו מה בכלא. האסירים של

 [ וזמרות שחקניות על לאחרונה דיוחו הרכילות טורי
 גלגל־ את לסובב במינו: המיוחד לתפקיד עיניהן הלוטשות

 חי בשידור ולהעלות שלישי יום מדי הלוטו, של המזלות
 הזוכים. המיספרים את החינוכית, בטלוויזיה ומותח

 הטלוויזיה מנהל עם לשוחח אותי דירבנו הפירסומים
נכון. זה אם איתו ולברר לורברבוים, יעקב החינוכית,

 את לסובב — בנושא אלה בימים דיונים שיש הוא שנכון מה
 טרם נבון, יצחק שר־החינוך, אבל — חי בשידור גלגל־המזלות

זאת. אישר
בעיה? באן רואה לא אתה •

רואה? את בעיה איזו בעיה. שום רואה לא לא,
הט של החדש כשמה החינוכית״, ״הטלוויזיה •

הימורים? לעודד אמורה מנהל, אתה שאותה לוויזיה
 קיימת לא התופעה המצאתי? שאני תופעה זאת זה? מה רגע,

 חינוך חיוביות: מטרות לה שיש שחשוב מה במדינת־ישראל? כיום
ותרבות.

האמצעים? את מקדשת המטרה כלומר: •
 מזכירה שאת התופעה לציבור. מידע לספק הוא תפקידי לא,

 אינה — במיוחד גבוה כשהפרס בפרט האשליות, תעשיית של —
ובתי־ספר. חינוך לצורכי האזרח תורם כך לפחות אבל בשליטתי,

 החליטה ממשלת־ישראל אם אבל הגבול, על מאוד שזה נכון
 הולכים הימורים, מסויים, בצדק קוראת, שאת מה של שהכספים

 מדוע ההגרלה. תוצאות את מפרסם רק אני אז חיוביות, למטרות
 עושה הכללית הטלווויזיה שגם מזה חוץ בה? להשתתף מעודד

זאת.
 של סיבובו את לך שיאשרו מאמין אתה כלומר: •

האומה. פני מול אל גלגל-המזלות,
 מדוע יקלקל. לא שלך, הזה, שהפירסום רק מאוד. מקווה אני

אותו? תדחי שלא


