
כולה! את אומרים אנחנו תמיד לא אבל האמת, את רק
שרוו, אריק כמו מקור המילה את אמר הוא

 המילה על להקיש אפשר באמצע. ה׳א עם
 החלול. הטון את ולשמוע באמצע, הזאת

 אוהב. דווקא הוא מנשה כרמלה ואת מקההור.
 שנים־ ,הצבאיים הכתבים מכל יותר אולי
 ניתקו מהם וכמה קשים, חיים לו שעשו עשר,
מסויימות. בתקופות מגע

 ולעולם לאקוניים, תמיד שלנו .הדיווחים
 העובדות רק תמיד לעולם. צבע. אין

היבשות.'
•כולן?

אני,'  כפות־ידיו את פוכר לפיד אפריים .
 ועל הכסוף שערו על אותן מעביר הקטנות,

 .מעולם בכוודהרצון, הנבלמת קרחת, ניצני
 האמת. כל את אומרים שאנחנו אמרתי לא

 אבל האמת, את רק האמת, את אומרים אנחנו
 כולה.' את אומרים אנחנו תמיד לא

ק ר  יבשות? עובדות •
.כן.'

ל ב א מוס־ האלה העובדות גם •

 הכל. זה שלו. המניפולטיבית ביכולת מופחת
סגולה. בקוף קמפיין אומר גם והוא

 המסלול אל אותי לוקח אפריים .תבין,'
 בהודעת־דובר, ונגמר באירוע, תמיד שמתחיל

 את בדיוק מקבל אני ערוצי־דיווח. שני .אץ
מקבל.' שהרמטכ׳ל האינפורמציה אותה
משנ חמור יותר המצב אולי •
 הרמטכ״ל גם אולי בהתחלה. ראה

 שערו־ אינסורמציה מהשטח מקבל
לפיה. ומחליט בדרן*, תה

 בתנאי זה אבל רומז. שאתה למה מבין .אני
 כוזב, דיווח כאן שהיה להוכיח יכול שאתה

רשומתים.־ מאוד הרבה ראיתי ואני
 יעיל כלי הוא הצה״לי התחקיר •

האמת. לחשיפת מאוד
 מודה אני מכוחותינו, חלל על .כשמדובר

 עמוק. יותר הרבודהרבה הוא שהתחקיר
 שמונה על או עשרות, על וכשמדובר

 לעשות אי־אפשר בשבוע, שנהרגו מקומיים
היו בהתחלה, פעם, היסודיות. באותה זה את

 בשירותי משתמשים שהם להגיד ביישים
 מתופעת חלק זה לדעתי מישרד־האוצר. דובר

 העיתונות. את שמאפיינת והכאסח, האלימות
 אדירה, הסתייעות שיש בוודאות קובע אני

 בהתנהגות נמוכה יחצנות בגלל אולי שאני,
 במקומי, אחר דובר אותה. מבליט לא שלי,
 בפאבים בברים, אותו חאה היית כבר

 לא גם זה כזה. לא אני אבל — ובפתיחות
 אצל כמו זה דובר, גדולתרשל אותי. מעניין

 האוכל, זה למיבחן שעומד מה במיסעדה. טבח
 מידת על לספר יכולים לא לי הטבח. לא

 בדובר הצבאיים הכתבים של ההסתייעות
 זה אחר, משהו לך יגידו כשהם וגם צה״ל.

 אחרים״. מטעמים
כתכי־חוץ? כולל •

 מיספר בעייה. לנו יש כתבי־החוץ .עם
 בקשר, איתנו נמצא כתבי־חוץ של מצומצם

 ועוד קבועים, כתבי־חוץ 250 כאן יש אבל
 בקלות מגיע כזה כתב מזדמנים. מאות כמה

ועם שרהביטחון עם שר־החוץ, עם לראיון

 ובכלל, מיצנע, עמרם עם שיחת־נפש שעושה
 האלה בימים ובמיוחד רגיש, כל־כן־ נושא זה

 לדין להעמיד הולך היועץ, אחיתופל, שבהם
 מקורות־המידע את למסור המסרב עיתונאי

 לברים הולך שלא צה״ל, דובר אבל שלו.
 בתור המטכ״ל בישיבות ומשתתף ולפאבים,

 לדעת יכול לא באמת אולי המניין, מן חבר
הצ הכתבים בין כל־כך, ההכרחי המירקם על

לו. לספר רוצים שלא האלופים, ובין באיים
ה מ ל  כלי- את מצנזר אתה •

 כי מצחיק, זה הצבאיים? התיקשורת
 דרן* לחיילים מגיעה האינפורמציה

 קוראים האזרחיים. כלי-התיקשורת
לא? לדברר, לזה

 מאוד אני מאוד: טוב תשמע דיברור. .נכון.
 השבועון שנה, חצי לפני עד בדיברור. גאה

 ראש־ של מוקדם לאישור נתון היה במחנה
 תקופות היו והדובר. ראשי קצידחינוך אכ׳א,

 הגליון. את לאשר צריך היה הרמטכ׳ל שגם
הכי היה שלי שהדיברור לך אומר ואני

הצבא 1או עוזב אקדים
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דובר־צה״ל.
.כן?'

י מ  למשל?,משתןדפעו־ נהרג, •
לה׳?

המקו על־ידי הנחשד ,אדם בדיוק. ,לא
 בשיתוף־פעולה". מיים
משכם? וערבי •

,מקומי."
 מלך יהודי זה מאריאל ויהודי •

מתנחל? מי?
מתיישב!' פתאום. ,מה

 רק — 16ה־ מהחבר מבין אני האוכלוסיה,
ש יותר שלושה  שאותם מהרמטכ׳לים במניי
 הירוק, לקו מעבר מתחלקת, — שירתו

 אני וכוחות־הביטחון. מתיישבים למקומיים,
כתוב. לקסיקץ קיים אם תמה,

 ,את לי, מסביר לפיד פתאום,' .מה
 הוא הנה,' שלנו. הקצינים מנסחים ההודעות

 שולחו־ על שמונח התיק, מתוך הודעה שולף
 שלו, הצנועה הלישכה בפינת הקטן הקפה
 רכב, לעבר יריות נורו בשעות־הבוקר ,היום

 נהרג מהירי כתוצאה עזה. לעיריית השייך
 יונס רמדאן קשה נפצע ג׳נריר. חסן ראזק

 ברזילי ,לבית־החולים למשל, או עוואד.׳
 ,30 בן לידאווי, חמיד פאיז הגיע באשקלץ

 את בודק צה׳ל קשה. פצוע רפיח, תושב
הפציעה!" נסיבות

 סוף־סוף קיבלו המקומיים מרוצה. רי לפיד
 שלו וההסבחם הדובר, בהודעות שמות

 ובין כתבי־החוץ שבין מאוד הגרועים ליחסים
 שהודעה ההנחה את כוללים לא שלו המוסד

 ושלמה חסרת־צבע ולאקונית, יבשה כזו,
 המעצבן ומגושם, גולמני מסך היא לכאורה,

 אוניברסיטה, בוגר אמריקאי, עיתונאי כל
לעי במבוא הראשץ השיעור אחרי שיודע
 חמשת על לענות חייבת ידיעה שכל תונות

 ירה מי ומדוע. מתי מה, מי, מקום, — הממים
 קרה מה עליו? ירו מדוע עוואד? יונס על

 קשה, פצוע ש׳הגיע, לידוואי, חמיד לפאיז
 באוטובוס, הגיע הוא בחילי?׳ לבית־החולים

 בודק אולי צה׳ל אביב? מוניות את שהזמין או
 ההגעה רגע על אבל הפציעה', את.נסיבות

 הוא אולי הכל. את לדעת אמור הוא שלו
 כוונות לו מייחסים שכתבי־החוץ בצער חושב

 הדיווחים את יותר אוהבים והם זדוניות,
 רוברי־האינתיפארה, של והמלאים העסיסיים

 נובעת הסיטואציה שכל ספק בכלל אין אבל
 אינם הזרים והכתבים תיקשורתי, מקצר

 הן, הדובר שפעולות דעתם על בכלל מעלים
 והידע הרמה של ישירה תוצאה הכל, בסן־

עצמית בהערכה מהולים המיקצועיים.

 לא. היום תחקיר־אלוף. מיקרה כל על עושים
 המרחב, מפקד על־ידי מבוצע התחקיר היום

 מפקד־האוגדה. על־ידי יוצאי־דופן ובמיקרים
 דבר כל כמו זה לאלוף. מדווח הכל אבל

 דבר .כאשר החיים, את מסביר לפיד בחיים,״
 בהתאם. נעשית אליו ההתייחסות הרבה, קורה
זה.' ככה

לי או  עושים מפקדי־המרחבים •
נטיות־לב? על־פי התחקירים את

 בתפקידים בפרט ארוכה, כל־כך .שהייה
 בעבר, שהיה מה לעומת מפקדי־מרחבים, של

 תפיסה גם להם שיש אנשים שמייצרת כמובן
 מאף שמעתי לא אבל לתפקיד. אמוציונלית

 איזו ביטוי לידי הביא שמישהו טענה אחד
שלו.' לתפקיד פוליטית או אישית עמדה

א ל  חלק לבין בינן* נתק נוצר •
הצבאיים? מהכתבים

 אם .1985 לשנת מעודכן אתה .לדעתי
 רדיו, היום, של הצבאיים הכתבים עם תדבר

— עיתוני״הערב עיתוני־הבוקר, טלוויזיה,
מ______

המשמר״? ״על גם ״דבר״? גם •
צבאי.״ כתב היום אין .בדבר
 צבאי. כתב שם אץ חודשיים •

.1985 משנת לא
 המודד היא זליגגר הגברת אם .בסדר,

הצבאיים..." לכתבים היחיד
י נ א  האם נתק. מהמילה חוזר •
 מעדיפים לא הצבאיים הכתבים
 ככל אחרים, מקורות על להסתמך

ניתן? רק שזה
 הכתבים אצל שקורה מה לו אגיד .אני

 שמסתייעים להגיד מתביישים הצבאיים.
 רק לא זה אבל בון־טון. לא זה בדובר״צה׳ל.

מת־ כלכליים כתבים גם צבאיים. כתבים

 ורוצה אלי מגיע הוא וכאשר ראש־הממשלה,
 אז מאליו, מובן לו שנראה מה אלוף, לראיין

אלוף.״ לו נותן לא אני
מה? •ל
 לא שאנחנו בגלל אחת פעם .פעמיים:

 בתיק־ הרבה כל־כך יופיעו שהאלופים רוצים
 באמת שהאלופים בגלל שנייה ופעם שורת,

עמוסים."
 קצר זמן לפני הופיע ברק אהוד •

רבה. באריכות בכתבת־חוץ.
 מסיבת־עיתו־ של מיחזור היה חודש .לפני

 מיוד לרעה, שימוש היה זה שנה. מלפני נאים
זור'

א ל  בלי הופיע שאלוך קרה •
שלך? אישור
כזה.״ דבר אין .לא.
שיחת־רקע? •

 שיחת־רקע או ראיון כל טוב. ״תשמע
 אישור. לפי נעשים צבאי במישרד שנערכים

 מתחת דברים שנעשים הרגשה שום לי אין
לשולחן.״

? ת בי ב  במישור במישרד? לא •ו
חברי?

 אתה במציאות. מעורה לא אתה .לדעתי,
 יש בשוק. מתרוצץ שלעיתים ממה מפנטז

 אלופים של ידידים שהם כתבים מאוד מעט
 הביתה.״ אליהם שמגיעים ידידים, של ברמה

 תישאר דובר־צה״ל של הזאת התשובה
 נכתוב לא הערות־פרשנות. בלי שהיא, כמו
אלכ במיסעדת מרדכי איציק ישב מי עם

 הכי ומי השולחן, על ובירה פלאפון עם סנדר,
 ממש, חבר, מי נספר לא שחק. לאמנון קרוב

 את אישי באופן מכיר מי סגךהרמטכ״ל, של
 בריל ממשה שומע ומי פלד, יוסי של הבנים

הכתב על נרכל לא לדעת. רוצה שהוא מה כל

 ראש־ של לשיבחו שנה, חצי לפני ליברלי.
 רשות־אישור רק שיש הוחלט הקודם, אכ״א
 דובר־צה״ל זה מה עכשיו, אני. וזה אחת,

 כתבה, כותב כשאתה הזה? העניץ לצורך
 לא? ומה כן מה לך להגיד יכול ראשי העורך

 הוא ואני הצבא, של עיתון זה בצבא. גם אז
הראשי." העורך

 עורך. יש למשל, •ל״במחנה״
טוניק. יצחק לו קוראים

 להיגמר צריך הראשי שהעורך אמר .מי
סגן־אלוף?״ ברמת

שלו. •זההמיהצוע
 זה שלו? המיקצוע זה מיקצוע? .איזה
 הוא שלי. המיקצוע שזה כמו שלו המיקצוע

זה?" עם נולד
ש י עורך. של מינוי לו •
 יושב־ראש של מינוי יש לי מינוי? .איזה

 שמעל הצבא? קבע מה מועצת־מנהלים.
 מאשרת, סמכות תהיה צה״ל ד1 ומעל במחנה

 במרכאות, אומר אני מועצת־המנהלים. בשם
מועצת־המנהלים.'

ממ נורמלית מועצול־מנהלים •
 היחידי השימוש זהו מפטרת. או נה

 בניהול מתעסקת לא היא שלה. בכוח
שוטף!.
 שלי, התוספת שכל בגאווה, לך אומר .אני

 לטובת רק היא השוטף, בניהול בשיקול־דעת
 פשוט זו איתי, שידבר קשקשן וכל העיתון.

 אנשי־ כדרך עובר הוא אתם,״ קשקשנות.
 מה יודעים .לא רבים, בגוף איתי לדבר הצבא

 ידיעות לכמה יודעים לא אתם מאושר, לא
 לרדת מהעיתון ומונע אדום, אור משמש אני

 שהיה פלוני, סמל כי מוחלט, באופן מהבנקט
 חוץ אחד ואף משהו, שמע או וראה ביחידה,

 אני אז — הזאת הידיעה את ראה לא ממנו
 כאן לב, שימו ,חברים, ואומר זה, את עוצר
 הידיעה את ותגישו וזה, זה את לבדוק צריך

 זה פרטים.׳ חסרים כאן כי הבא, בשבוע מחדש
 לחופש־ שחרד מי וכל עושה. שאני מה כל

 מה מדבר. הוא מה יודע לא פשוט העיתונות
 אני החומר, את קורא כשאני הרי הקטע?

 לי, ותאמין ומתקן, מצחוק, מתפלץ לפעמים
 אחר־ אבל להם. נותן שאני בפיד־בק גאים הם
 זה פעם, שוב אחרת. ידברו הם ברחוב, כך,

 ואני טוב, שרות עושה אני הבון־טון. בגלל
מאוד.״ גאה

זה? עם מתעסק הרמטכ״ל •
 נושאי-התיקשורת עם מתעסק הוא .לא.

 ראיון אישור שזה לסמכותו, שנוגע מה בכל
 בהחלט הוא מתעניין. והוא ומעלה, אלוף

 ה.אלוף עם הצבאי, המישפט מתעניץ.״
)24 בעמוד (המשך
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בל ר קשקשן . ב ד  11 איתי, שי
 מתו־ וולד! זה קשקשוות- פשוט

שמאפ והבאסח, האלימות ת1פו
ר העיתונות- את יינת  אחר דוג

בפאב׳□...״ נראה היה במקו□


