
פוטוגני כל־כך שהוא בזה בהתחשב אפילו,מרדכיבתיקשורת?הרבה שליצחק שמו הוזכר פעמים
 כמה עוד הוחלפו בטח המזכירה, עמדת ליד

 של יועץ־התיקשורת הבר, איתן עם מילים
חדש. אלוף קיבל והפתחלנד השר,

 בעזה, האינתיפאדה את חיסל שלא הגנרל
 אבל בגדה, האינתיפאדה את לחסל לא הלך
 התיק־ המימסד של יותר עמוקה הבנה עם

שורתי.

והתיקשוות מורני •
 והתיקשורת מרדכי איציק של רומאן ך*

 תת־ היה כאשר שמאל. ברגל התחיל 1 (
 אנשים של עדויות־שקר בעיקבות אלוף,

 ברצח הוחשד הוא משירות־הביטחון־הכללי,
 הפרשה כאשר אחר־כן, .300 מקו החוטף

 מרדכי את שהעלתה העיתונות, התפוצצה,
 לכתוב התחילה אבל התנצלה, לא המוקד, על

 ממוצא הראשון האלוף גדולה. בחיבה עליו
 לאלוף שהפך מטבריה, הפשוט החייל כורדי.

 שירת ישובי־הצפון(שם ידיד החיילים. של
הצעיר). השומר של קיבוץ בסאסא, והתגורר

בעי התמונות להופיע התחילו עכשיו
מר ואיציק זו, במסיבה מרדכי האלוף תונים.

 מקום באר־שבע, עיתונאי הזה. בפאב דכי
 של הראשונים בעמודים חגגו הפיקוד, מושב

דיווחי־הבל. של במבול עיתוניהם
מהח נהנה שהאלוף נראה היה בהתחלה

 ריקושטים, הגיעו כאשר אחר־כך, אבל שיפה,
 ההיא, העתיקה שהאימרה מאוד יפה הבין הוא

מאיי עוד כל כותבים מה חשוב לא שלפיה
 דבר ואין אימרת־כזב, היא השם, את נכון תים
מתווית. או מדימוי מהשתחררות קשה

 והפסיק במסיבות, כיכוב החליט, עוד, לא
 עם התרועעות שהיא הגדולה, אהבתו את

 בלתי־ קשר ויצירת האזרחית, האוכלוסיה
חוגים. מיני מכל אנשים, מיני כל עם אמצעי
הגיע, הוא הזה, מיטען־הלקחים עם וכך,

פיקוד־המרכז. אל אוגוסט, בחודש 4ב־
 ברורה בידיעה עין־הסערה, אל הגיע הוא

 באר־שבע מקומונאי לא ואילך זה שמרגע
הג רשתות־הטלוויזיה אלא בו, יעסקו וערד

 מפסיק הוא זה, מרגע העולם. של דולות
 המ־ בשלב ומתחיל בצה״ל, רגיל אלוף להיות

 ששירת לא־בתול אלוף יודע, הוא כי דינאות,
 יהסס לא אחד שאף האינתיפאדה, של בעזה

 כוסיות כמה חשוב ולא אותו, גם להקריב
 הצבא יצליח, הוא אם אבל בצוותא. נלגמו
 ולהצליח, שירצה. תפקיד לכל לפניו, פתוח

כמצליח. להיראות פירושו יודע, הוא
 שהאינתיפאדה ,1989 שלהי של ישראל
 לא למצב, שהסתגלו קוראיה את משעממת
 שלא ומבקשת השטחים, באירועי מתעסקת

 אותו שנראות האלה, בשטויות אותה יטרידו
 הנפגעים הערבים שמות ורק יום, בכל הדבר

מתחלפים.
הא עכשיו משרת שאותה הזאת, ישראל

 מישהו שיש בתחושה רק רוצה מרדכי, לוף
 בדיוק תחושה אותה וזו סדר, שם שעושה
להשיג. רוצה מרדכי, את שמינה שהשר,

זה. את לעשות צריך ועכשיו

סן־מ־ננהאחן הבארון 0
החדש, בתפקידו שבוע עובר לא הנה, ן•

 ה־ ראשון, יום לרווח. מתחילים והעיתונים 1
 אחרונות, בידיעות ראשון עמוד באוגוסט: 13

 חתמו ווילנאי מרדכי ״האלופים — כותרת
 מינהלי במעצר חשודים החזקת המתיר צו על

 העיתון, אותו של 12 ובעמוד שנה.״ למשך
המכפלה. במערת האלוף של תמונת־ענק

 דבר לעיתון יומיים, חכו חלשה? פתיחה
 של 0( הראשית בכותרת באוגוסט 15ה״ של

 ענישה של שיטה מפעיל ״מרדכי העיתון:
 המיסחר ושיתוק אזורי־פיגוע איטום קיבוצית.
והחיים.״

בכו הוא אף מבשר, היום אותו של מעריב
 צעדי־ ״יוחרפו העתיד: על הראשית, תרת

העונשין.״
בשט שרתת אתה באמת, לא, משהו? קרה

 שלך. אבא שלך. החבר אז אתה, לא ואם חים.
 חדש? דבר זה קיבוצית ענישה שלך. הבן

 במקומותינו? בוצע לא עוד המיסחר שיתוק
במגילת־מרדכי. הכותרות אלה אבל

 שקרא מבת־ים, סוחרהזהב משעניה,
 הארור את וואה הנניא לאליהו
 הוא שנסויאתו חשב לא מלוני,
 זמן חיפש שאותו דבו למלוני מסבק

באינתיפאדה בדודה אחת הצלחה דב:

 בידיעות כתבת־ענק רביעי, יום למחרת,
 — אותת מרדכי ״האלוף הכותרת: אחרונות.

בעד פיגועים.״ על ביוקר תשלמו אצלי  ו
 האלוף של תמונתו היום, אותו של המשמר

 ברקע, נבלע שומרון רן והרמטכ״ל. מרדכי
מת החדש. האלוף תופס מרכדהתמונה ואת
 את שמסר המקור של כיתוב יש לתמונה חת

דובר־צה׳׳ל. העיתון: למערכת התמונה
 מרדכי ״האלוף היום: באותו כותרת ועוד
ה והגברת לישראל תעודות־מעבר מתכנן

ענישה."
 כבר מחרתיים כאמת שיהיה מה מתכנן.

הציבו והתודעה נכתבה, הכותרת מעניין. לא
תהליך־העיצוב. של בעיצומו נמצאת רית

 באוגוסט, 20ה־ ראשון, יום של מעריב
 מרדכי שהתחיל אחרי בלבד ויומיים שבוע

 בעמוד אדומה מיסגרת מקדיש בתפקידו,
 מאחזי־קבע מקים ש״צה״ל לעובדה הראשון
חוצה־שומרון." כביש לאורך

 הראשית, הכותרת זו אחרוווח בידיעות
 באסטרטגיה האלוף של חלקו את המדגישה

 שלא כדי מרדכי.״ האלוף ״בהוראת החדשה:
החדש. הסדר את עושה מי. ספק כאן יהיה

בשטחים, במילואים כבר שהיית אתה, אבל
 הידיעה. את מבין כל־כך לא משהו, שמעת או
 הרי חדשות? עמדות־קבע אומרת, זאת מה

 45 במשך שרתת כאלה, בעמדות־קבע שם,
 ועמדות צודק, אתה יוני! בחודש רק יום

 החיילים שבהם הזמן ומשך מיקומן כאלה,
ב הנתון שבשיגרה, עניין הוא בהן, נמצאים
גזרות־מישנה. מפקדי אחריות
הנמר הצעדים את מקשר כבר אתה אבל

 המיידית הגישה את כמו מרדכי, לאלוף צים
ואפי מושג, האפקט בעל־הבית. תחושת ואת

 על המספרת המישמר, על בעיתון הידיעה לו
 כרורים־פורחים להרים מרדכי האלוף הצעת

 את מהם ולצלם מחנות־הפליטים, מעל
 גיחוך. מעוררת לא המחנות, בתוך הנעשה

 כמו נשמע והרעיון עפים, לא עוד הכדורים
 אתה אבל פון־מינכהאוזן, הברון טאקטיקת

 שהגיע לאלוף ״יוזמה" המילה את משייך שוב
מעזה.

משעניה שו הנוי 9
משע שאול עם הדראמתית פרשה ך*

 האלוף על־ידי מהבור וחילוצו ניה 1 ן
 לעם האלוף של מתנת־השבת שהיתה מרדכי,
השיא. בינתיים, היתה, ישראל,

ל שקרא מבת״ים, סוחר־הזהב משעניה,
 לא מרדכי, האלוף את וראה הנביא אליהו

 האלוף את הכתיר כאשר עצמו, שהוא חשב
 ונתן לסנטה־קלאוס, הפך הנבואי, בתואר
 הרבה כבר חיפשו שכולם המתנה את לאלוף
באינתיפאדה. ברורה, אחת, הצלחה זמן: מאוד

 הקודם מהלילה כבר בשטח היה מרדכי
 עלה שרות־הביטחון־הכללי כאשר לגילוי,

 על השב״ב לחוקרי נמסר כאשר העקבות. על
רא אליו שהגיע האלוף זה היה הבור, מקום
הפי את לקח שעליהם החיילים בראש שון,
מר עם איתו, המיבצע. תחילת מאז עוד קוד
והפ ראש־הלישכה גם הבור ליד היו דכי,

הזמן. כל מרדכי בידי שנמצא הנייד, לאפון
 לגלי בפלאפון חייג ומרדכי חולץ, משעניה

בשי לכולם הבשורה את להביא כדי צה״ל,
 וגם ככתב גם משמש עצמו הוא כאשר חי, דור

 שמחו צה־ל נל׳ של באולפן הראשי. כגיבור
 כאשר אבל הזה. האדום הטלפון על מאוד

באו המיקרופון מאחורי שהאיש שמע מרדכי
 של הצבאי הכתב טל, שמואל הוא רגע תו

 ימי-המילואים את במיקרה שעשה חדשות
 השיחה. את ניתק הוא בתחנת־השידור, שלו
 עם מדבר לא מרדכי כי קצת, יחכה ישראל עם

יעזור. לא ובית־דין טל, שמואל
 שהאלוף דיווחים על ישן, סיכסוך כאן יש

 קיטל, שלום וככה, בצדק, ואולי אהב, לא
 את לקבל ושמח תמה ישראל. קול שדר

 שניהל זה היה והוא שבשטח, מהאלוף השיחה
הנ באליהו שהתחיל הדראמתי השידור את
הסו כיללות־השימחה והסתיים והבור, ביא

בבת־ים. המישפחה בבית ריות
 שיש האישי החשבון באמת, חשוב, לא

)56 בעמוד (המשך
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