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ר עיתון ק ס הגיע לא ה
ביתו בירושלים. בלפור ברחוב החדש, בביתו התעורר שמיר יצחק בבוקר. ורבע 5 ראשון, ום ^

 כשהגיע ,8ב־ אינם. העיתונים בעיתוני־הבוקר. לעיין ביקש שמיר ממשלת־ישראל. ראש של הרשמי
לביתי. היום הגיעו לא עיתוני־הבוקר אמר, יוסי, בן־אהרון. יוסי המנכ״ל את אליו קרא ללישכתו,
 נהג־תורן עיתוני־הבוקר. כל את כשהתעורר, בוקר, בכל מקבל היה שר־החוץ, שמיר כשהיה

לביתו. אותם מביא היה במישרד־החוץ
 הבטיח שומר העיתונים. בעניין לטפל ממנו וביקש המישרד, סמנכ״ל שומר, לאריה קרא בן־אהרון

בסדר״. .יהיה
 קרא כועס. למישרד הגיע הוא הגיעו. לא העיתונים התעורר. שמיר שני. יום בבוקר, ורבע 5

 באופן אלך אני הבטיח: וזה שומר, את אליו קרא בן־אהרון הפטיר. העיתונים, הגיעו לא שוב לבן־אהרון.
מנהלי־ההפצה. עם העניין את ואסגור העיתונים למערכות אישי
 השליח איחר. הארץ הגיע. דבר העיתון הפתעה. כהרגלו. התעורר שמיר שלישי. יום בבוקר, ורבע 5

הגיעו. לא עיתוני־הבוקר שאר בבוקר. 7ב־ רק העיתון את הביא
 בן־אהרון. את שאל פשוטה?״ כל־כך בעיה לפתור אי־אפשר .למה מזעם. רותח ללישכתו הגיע שמיר

 עזרא עוזרו, את שלח הוא אחר. צעד לנקוט שומר החליט הפעם שומר. את בן־אהרון אליו קרא ושוב
 בשעה בוקר כל שיקפיד למוכר ותגיד בלפור שברחוב לבית הקרובה חנות״העיתונים את .חפש סיידוף:

אמר. עיתוני־הבוקר,״ כל את השומר אצל להניח ורבע 5
 שולחן על הונחו העיתונים שאר בזמן, הגיע הארץ התחלפו. היוצרות רביעי. יום בבוקר, ורבע 5

.7 בשעה רק ראש־הממשלה
בוקר? באותו למישרדו כשהגיע לבן־אהרון שמיר אמר מה

ראש־הממשלה. אצל ורבע, 5 בשעה עיתוני־הבוקר, כל היו למחרת

שורת כל אחד נעץ על התק
 על להודיע למישכן־נשיאי־ישראל כמתוכנן, הגיע, פרס שימעון התקיימה. רוטאציה ^

 היועצים מיזכר־הבנה, מודעי, בלי — קטנים תרגילים לעשות ניסו המערך ראשי (התפטרותו. 1
 האמיתית הרוטאציה אבל כמתוכנן. נשיא־המדינה לפני ממשלתו את הציג שמיר יצחק יישארו.

ובלישכתו. ראש־הממשלה במישרד מתבטאת
 אחריו, פרס ושימעון מנחם'בגין לעומת נדוש. עניין כבר זה התיקשורת. את אוהב אינו שמיר
 את להרחיק שמיר העדיף ראש־הממשלה, לישכת שמול בחדר לענייני־תקשורת היועץ את שמיקמו

הזכוכית. לדלת מעבר אל היועץ
 הדלת על זכוכית. דלת שבסופו ארוך, מיסדרון מפריד שמיר יצחק לבין אחימאיר ויוסי פזנר אבי בין
 ולהיכנס הדלת את לפתוח יכול הנכונה קבוצת־המיספרים את שיודע מי ורק לוח־מיספרים, קבוע

ראש־הממשלה. ללישכת
 נייר תלשו שלט. לקבוע הספיקו לא היועצים, במיסדרון הממוקם חדר־התיקשורת, דלת על

בנעץ. וחיברו ״תיקשורת", לא־ברור בכתב־יד עליו כתבו ממחברת,
 דצמבר בחודש כבר ראש־הממשלה לישכת את הנראה ככל יעזוב אחימאיר, יוסי פזנר, של עוזרו
 לישכת־העיתונות־הממשלתית. מנהל יהיה הוא משמיר: מפורשת הבטחה קיבל אחימאיר הקרוב.
לפטרו. יצטרך להחליפו, שירצה מי שכל הודיע כבר פלג, ישראל הנוכחי, המנהל
 יוכל ששמיר נאמר ממשלתו הצגת ערב שנחתם במיזכר״ההבנה שמיר. הצליח זה בעניין גם אבל
 למערך הליכוד בין שנערכה העיסקה בהודעה. רק אלא התייעצות, כל ללא היועצים, את להחליף
 רשות־ יושב־ראש ינון, מיכה את יחליף פלג לישכת־העיתונות־הממשלתית. את לאחימאיר מבטיחה
 יסכים שפלג אומרים ראש־הממשלה בלישכת אך :67 מרס בחודש תפקידו את יסיים ינון השידור.

האחר. לתפקיד בחופשה ולהמתין בדצמבר, כבר תפקידו את לסיים

מישר.?״ שבר, אתה מתי
ראש־הממשלה? לישכת בנויה יך̂ 

 ממול חדרים. ומשמאלו מימינו גדול־מימדים, למיסדרון נכנסים דלת־הזכוכית, את כשעוברים
 וגם החזית מן כניסה יש שאליו הקטן״, הנקרא.חדר־הישיבות חדר־ישיבות, ממוקם הזכוכית לדלת
 ראש־ מישרד מנכ״ל של חדריהם המיסדרון של ימין מצד ראש־הממשלה. של לחדרו המוליכה דלת

 בחליפות לאחרונה ונראה תדמיתו את ששינה הנגבי, צחי הלישכה, מנהל בן־אהרון, יוסי הממשלה,
 הצבאי, היועץ יושבים שמאל מצד ראש־הממשלה. של וחדריו חדר־מזכירות עניבה, וענוב בהירות
השירותים. גם ממוקמים הזה בצד מקל. אריה המדיני, והיועץ נבו, עזריאל

 שטיח לעצמו. דאג כל קודם שינויים. ערך הוא ראש־הממשלה, ללישכת בן־אהרון יוסי כשנכנס
 המקורב מיהו לכולם להבהיר הצליח בן־אהרון מאבקי־הכוח. התחילו אחר־כך בחדרו. מקיר־אל־קיר

ראש־הממשלה. ומישרד ראש־הממשלה לישכת תנוהל איך המחליט ומיהו לשמיר
 אריה הכלכלי: היועץ רובין, עמוס בחדרו. לישיבה היועצים כל את אוסף הוא ,9 בשעה בוקר, בכל

 לעינייני־ היועץ הורביץ, הארי הצבאי; היועץ נבו, התיקשורת; מן ופזנר אחימאר המדיני; היועץ מקל,
מנהל־הלישכה. הנגבי, צחי בגין; מתקופת עוד בשקט ששרד תפוצות,

 לבירבורים. זמן הרבה נותן לא נושא. מעלה הוא תקיפה. ביד ישיבות־הבוקר את מנהל בן־אהרון
הקובעת. היא שלו דעתו כלל, בדרך דעתו. את שיביע אחד מכל מבקש

 על לרעתם אם היועצים את שאל בן־אהרון האחיות. בשביתת בן־אהרון של בלישכתו דנו השבוע
 לניסים. גיבוי לתת שיש החליט הרוב לשר־האוצר. גיבוי לתת או בעניין, להתערב ראש־הממשלה

 כמו הוא, גם אחרים. אקטואליים לנושאים מיד עובר הוא מיותרים. להסברים זמן מתיר אינו בן־אהרון
חשיבות־יתר. לה מייחס ואינו התיקשורת, את מדי יותר אוהב אינו הבוס,

 ארנס, משה השר לישכת לבין ראש־הממשלה לישכת בין ויכוח התנהל הראשון בשבוע־העבודה
 ארנס סותרות. היו ההודעות אחריותו? תחת או ארנס של טיפולו תחת הם ברית־המועצות יהודי האם
 אליו ניגש בן־אהרון מזעם. רותח שמיר של מחדרו יצא הוא העניין. את לברר שמיר ללישכת הגיע
לכאן?״ עובר אתה נזתי מישה, ״תגיד, באירוניה: ושאל

1




