
 במדור התווכחתי שבועות שלושה לפני
 קצרה רשימה שפירסם בן־אמוץ, דן עם זה

החסויים. מקורות־המידע שיטת את תקף שבה
 שמפאת קורא, של מיכתב קיבלתי כך על

 במלואו. כאן אותו אביא הבעייה חשיבות
לשונו: זו

ך ח שביו לוויכוח להתייחס ברצוני  נ
 מידע מסירת בעיית על אבנרי ואורי אמוץ

 על לדווח העיתונאי וחובת סמויים, ממקורות
).2.8.89 הזה הידיעה(השלם מקור

 ממשלתיים ממקורות ההדלפה אכן אילו
 הייתי לדעת, האזרח זכות את משרתת ודתה

 מקורות־ חיסוי על העורך עם כרצון מסכים
 למעשה שהתופעה לי נראה אולם, המידע.
 בהעלמת רבה ובמידה מידע, בסילוף כרוכה
מהציבור. האמת

 ישי־ לאחר ולטלפן, לרוץ שר טורח מדוע
 לעיתונאי? חשוב פירור־מידע בת־ממשלה,

ב זאת עושה הוא ו ר  כחלק המיקרים ב
תדמיתו. להאדרת ובתמורה מעיסקח־חליפין,

כותב, המודלף העיתונאי אחרות, במילים
 ההדלפה שאילולא דברים מלכתוב, נמנע או

אינ בצורת חליפץ כאן יש אחרת. נוהג היה
 אפשרית. דיס־אינפורמציה תמורת פורמציה
 ויש ההקשר, מתוך דברים מוציאות ההדלפות

יוצ שהן עוד מה עובדות. סילוף משום בכך
 פוגעות ובנד של.עיתונאי־חצר״ תופעה רות

העיתונות. באמינות
 דוגמה. נביא הבעייה חומרת להבהרת

 במידה שהוא בכיר פוליטיקאי בישראל מצוי
 ועיתונאי־החצר. ההדלפות שיטת אבי רבה

 גילה שלו בקאריירה מוקדם שבשלב נראה
 מה העיקר הצלחתך, מידת מהי חשוב שלא

עליך. כותבים
הזו עיתונאי־חצר, של רשת הקים זה אדם

 מתר אחת אחרות. ולהטבות למידע ממנו כה
 הציבור של חוסר־מידע היא הרשת קיום צאות

הרשת. את המפעיל הארם על
 בפרשיות מעורב היה האמור הפוליטיקאי

 פרשת ועד מה״עסק־ביש' מרובות, חסויות
 ומעשיו וסביבו פולארד, ופרשת איראךגייט

 של ה״בלתי״ידוע' שתיקה. של קשר קיים
 בצל מעמיד זה פוליטיקאי של ההדלפה קשר

הציבורי. למידע תרומותיו את
בן־אמוץ. דן עם הצדק שהפעם דומני

 מקריית־ זאואר צבי של מיכתבו כאן עד
 לשים־ שכוונתו הוסיף בהערת־שוליים אונו.

פרס. עוז
 הקורא עם ויכוח לי אין העובדות מבחינת

 שהמציא הוא פרס ששימעון הוא נכון זאואר.
לחי מאז שזכתה עיתונאי־החצר, שיטת את
 השלם קרא 50ה־ בשנות מקיר-אל-קיר. קוי

 השונים בעיתונים משרתי״פרס לרשת הזה
פרס". ״יוגייטד

 יש נכונות. זאואר הקורא של הטענות כל
פוליטיק מפי הדלפות מקבלים ועיתונאים

 התמורה את ומשלמים וזוטרים, בכירים אים
 יש אחרים. ויחסי־ציבור מאסרי־שבח בצורת
 מסכימים גם מסויימים שעיתונאים להניח
 מד■ של באינטרסים הפוגעות ידיעות, לגנוז

ליפיהם.
האלה? העובדות מן נובע מה היא: השאלה
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 מעבודת- גרול חלק מהחיים: דוגמה אביא
 בעולם מודיעים בעזרת נעשית המישטרה

 לטעון בהחלט אפשר ועדי־מדינה. התחתון
 המישטרה אם זו. שיטה של מוסריותה נגד

 על מידע תמורת לו ומוחלת קטן, גנב תופסת
 כשהתביעה מוסרי? זה האם — גדול גנב

 שימסור כרי פלוני, נגר כתב־אישום מבטלת
 — עצמו הפשע לאותו שותפיו נגד עדות
מוסרי? זה האם

הצי הציבורי. באינטרס טמונה התשובה
 בצימ־ לפחות או הפשע, בביעור מעוניין בור

 היא ועדי־המדינה המודיעים שיטת צומו.
 למוסרות־החוק אין שבלעדיו חיוני, אמצעי

מח לכן הפושעים. עם להתמודד סיכוי שום
 בכל כי אף השיטה, את הציבורי המוסר ייב

המוח- בצדק פוגעת שהיא יתכן לגופו מיקרה

חשוב מה ־לט
יותין

העי של סקורות־המידע לגבי הדץ הוא
תונות.

 בעלי־מצפון, אזרחים מצד בא רב מידע
והמדוו ועוול, שחיתות של פרשות הרואים

 לנו קורה זה ציבורי. רגש מתוך עליהם חים
ירבו. כן הרבה.

 נק־ אנשים מפי בא המידע מן חלק אבל
 וממת- מיריבים להיפרע המבקשים מניים,
אינטר על־ירי נמסר המידע מן חלק חרים.

שלהם. לקאריירה עזרה תמורת סנטים,
 ופיר- נכון, הוא המידע אם היא: השאלה

 בכלל חשוב האם — לציבור חשוב סומו
 הוא המניע אם מוסר״המידע? של המניע
שבחיובית חיובית התוצאה אך משחור, שחור

יותר? חשוב מה —
 בתיפקוד חיוני תפקיד ממלאה העיתונות

 ורצוף מתמיד זדם בלי הדמוקרטית. החברה
חובתו את למלא האזרח יוכל לא מידע של
 לשים בכנסת, לבחור השילטון, על לפקח —
 כלל המודרניים החיים בתי־המישפט. על עין
 הקולח מידע, של זה אדיר זרם בלי יתוארו לא

התיקשורת. ממעיינות שבוע ומדי יום מדי
הזה המידע של גדול שחלק ספק כל אין

 מפי בא — מאור חשוב חלק ודווקא —
 בפירסום מעוניינים שאינם מקורות־מידע

 כן, על היא, מקורות־המידע על ההגנה זהותם.
 אלא העיתונות, לטובת רק לא — חיוני צורך

כולה. החברה לטובת
 עיוותים, כמה על מצביע זאואר הקורא
 קיימות, אכן אלה סכנות להיווצר. העלולים

 מישיבת- מדליף שר אם תרופה. יש לכולן אד
 שר יימצא וחד־צדדי, מגמתי מידע הממשלה

 ומגמתי חד־צדדי — אחר מידע שימסור שני
עיתו אם מציאותי. פסיפס נוצר כך הוא. גם

 פוגע שהוא מפני מידע, משתיק אחד נאי
 שיגלה שני עיתונאי יימצא שלו, במדליף

 אחר עיתון גונז, אחד עיתון אם זה. מידע
יחשוף.

הכל. את שיפרסם הזה. השלם יש ותמיד
לה־ איר יודע אזרח כל קשר־השתקה, יש אם

ם חבי ב בזי
אישית דוגמה
 (״חרדל״, הטראנספר רעיון על

ה העולם אחרת״, ״דיעה ).2.8.89 הז
 הפחות הקטעים לאחד להתייחס לי הרשו
 בה־ באחרונה שהופיע אחרת, מריעה איומים

הזה: שלם
 ש״ק־ אופירה של החברים יודעים אכן אם

 הם ואם ביותר״, החשוב הערך זה דושת־החיים
 הרחומים הבולגרים עם לחלק נכספים כה

 הטראנס־ לשלום(על פרס־נובל את והחנונים
 המציאות הרי מבולגריה), התורכים של פר

אישית דוגמה שייתנו אפשרות להם מותירה

אדיב וגם חביב גם
(״ד מפ״ם עסקן של שמו טיב על

בלתי״נלאה", פעיל של יוקנו
ה העולם ).9.8.89 הז

 הטובות הסיבות כל את לפלסטינים יש
השלום. איש דורי, לטיף את להעריך

 יש ועכשיו לטיפים מיני כל יש בערבית
דורי. לטיף גם

 בערבית הוא לטיף, הפרטי, שמו פירוש כי
 ונוח, הדור חינני, נאה, רך, עדין, דק, רק לא

 המובאה את ראה אדיב. וגם חביב גם אלא
נוישדט״שוסר של הערבי־עברי מהמילון
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״לטי!?״ של הרבות המשמעויות
הסיבות כל לפלסטינים יש

בבחי בגופם, הטראנספר מיצוות את ויגשימו
המחנה. לפני ההולכים נת

שכ יתברר, זה במיקרה שגם משוכנע אני
 ״לשמאל■ הומאניים, בפיתרונות שדוגלים מי

אכפת״. לא נינו
□,יחשל ליפשיץ, גירעון

למשטינים קישון
כפו קישון(״חיים אפרים על עוד
 ).12.7.89 הזה העולם שכאלה'/ לים
 שישראל איש כל הזה: השלם לידיעת

 בטלוויזיה כאן, קישון את הרואה לו, יקרה
מש תוהה, לישראל, קשות בשעות הגרמנית,

 על הצורה, על ומלא־תודה מתפעם תומם,
 המסך מעל מקרין שקישון המסר ועל התוכן

למדינה. הקשור בכל
 ולברך להודות אנו יכולים זאת מבחינה

 את הנכון במקום לומר היודע אחד קישון, על
 פירסומו ומפני נרדמים, והמקיץ החשוב הדבר

ומש־ מתנכל כל נגד לדבריו מישקל גם יש
שוז״ץ בריט־סלן, פיין, רוזי ־טיו

ך הספרים להנצאת (חברה האוניברסי עדי
תש״ז). ירושלים העברית, טה

תדאביב אקשטיין, צבי

ר״תר״תרת
 ראשי-התיבות(״מיב- מכת על עוד

ה העולם חבים", והל 18.2.88 הז
אה).

 נושא את מחדש לפתוח רשות מבקש אני
 של רבים קוראים דשו שבו ראשי־התיבות,

למע במיכתביהם שעברה בשנה הזה השלם
רכת.
טו אלא איננו התייצב, שהנגע שחושב מי

ופושה. הולך הזה הנגע הנכון. הוא ההיפר עה.
 קיומם את למשל, באחרונה, גיליתי אני

תעשיי לשיתוף־פעולה רשפ״ת(הרשות של
 תוכנית ואת והמיסחר התעשייה במישרד תי)

במישרד־החינוך. סמים) ללא חל״ס(חיים
 בני־אדם, בלשון או, ר״תר״תר״ת, ממש

ראשי־תיבות. ראשי״תיבות, ראשי־תיבות,
תדאביב אילתי, חייב

ירד הוא ל הרמטב
 צבא של העליון הפיקוד מיבנה על

העו (״תמרורים״, ארצות־הברית
ה לם ).16.8.89 הז

 קולין הגנרל של מינויו של בהזדמנות
 של הצבאית הפירמידה בראש לעמוד פאואל

 המפקד כי להסביר, הראוי מן ארצות־הברית,
 ארצות־הב־ של המזויינים הכוחות של העליון

 אר־ נשיא ארצות־הברית, חוקת לפי הוא, רית
צות־הברית.

הכו בראש העומד איש־הצבא של תוארו
 הר־ לתואר המקביל תואר — המזויינים חות

המ ראשי־המטה יו״ר הוא — אצלנו מטכ״ל
 היבשה, צבא של ראשי־המטות שהם שולבים,
 (המארי־ וחיל־הנחתים חיל־האוויר חיל״הים,

נס).
 בעיק־ שנה, 40 לפני רק שהוקם מוסד זה

 שהוכיח השנייה, מילחמת־העולם ניסיון בות
 השונות הזרועות של בתיאום־יתר הצורך את
המזויינים. הכוחות של

 הזרועות מפקדי של תואריהם גם ואגב,
 מכונה כך אצלנו. מהמקובל שונה שם השונות

 אר־ צבא מטה ראש — צבא־היבשה מפקד
 המיבצ־ ראש — חיל־הים מפקד צות־הברית;

 מטה ראש — חיל־האוויר מפקד הימיים: עים
ארצות־הברית. של חיל־האוויר

תל־אביב אביבי, שמחה

□,והמיר המנגינה
ערבי(״ופתאום שיר של מקורו על

ה העולם ירו", הם ).2.8.89 הז
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