
שים, לא 

רוברט של המסתורית טביעתו 

 n«נאנזדיות קטעה מקשול 

לב של ™חן הקויידה 

השוו מסתדר א*ו יזדקובסקי. 

נוי עיתון, נוי המ׳תולוג■ 

מוזס? רובנו חום ועם שווה 

וע לא הנול, נסו 

לנדאו אורוה 

ליבק אלכס צילומים: 

העי- איל לאוקיינוס הופל או נפל מאז עברו וחצי משנה פחות 

גדו- גלים עוררה ההיא המסתורית הנפילה מקסוול. רוברט תונות 

בבעלותו. אז שהיה "מעריב" עיתון את גס להטביע שאיימו לים, 
עירוני, אוטובוס כל של ישבנו על העיתון של הלוגו מתנוסס היום 

בתל־אביב קרליבך ברחוב בבניין מעולם. מקסוול היה לא כאילו 

את לעולמו, שהלך האקסצנטרי המו״ל את לשכוח הספיקו כבר 

אפי־ את העורכים, חילופי את נמרודי, משפחת של ההשתלטות 

שכחו ואם השכר. וקיצוצי הפיטורים את ואפילו מרגלית דן זודת 

של הנערץ העורך יודקובסקי, רב שגם הפלא מה אלה, כל את 

"מעריב", את לערוך מקסוול ידי על שהובא אחרונות", "ידיעות 

הוא. גם נשכח 

העורך אולי יודקובסקי, רב כמו מישהו לשכוח קל שזה לא 
כך, משום דווקא אבל הישראלית. בעיתונות ביותר המיתולוגי 

שהתחרות בזמן בייחוד העיתונות, מנוף הפתאומית היעלמותו 

אישית טרגדיה על לרמוז עשויה השיאים, כל את שוברת בענף 

הדרמטי הפוטנציאל את מזהה היה ודאי מסוגו שעורך מסוימת, 

שבה. 

הגי־ רוח מצבי בשביל נוצר ממש יודקובסקי רב של הסיפור 

לארץ שמגיע השואה, ניצול נער על סיפור זהו אלה. מעין גניים 
משפחת משפחתו, בני בבעלות קטן לעיתון ומצטרף כול בחוסר 

אח- "ידיעות )להלן העיתון של עורכו נהיה נער אותו ואיך מוזס; 

את שמוחצת אדירה לאימפריה ממש ידיו במו אותו והופך רונות"( 

במ- ביותר הנפוץ בעיתון יכול כל עורך אותו ואיך המתחרים; כל 

הצעיר, מוזס ארנון משפחתו, בן ידי על מסמכויותיו מנושל דינה 

מניעים הרי אין כאלה )בסאגות כמובן נקמנות מתוך ועובר, 

והשנוא. המתחרה לעיתון אחרים( 

הוא שגס המתחרה, העיתון של שהבעלים הרי בכך, די לא ואם 

יוד־ של דוד לבן נשואה מקסוול של )אחותו משפחה בן במקרה 

גיבורנו את משאיר כשהוא מסתורי, באורח בים טובע קובסקי(, 

את כלות בעיניים לראות כדי רק הנכסים, כונס מול לבדו לעמוד 

ואת נמרודי, משפחת אחרת, משפחה של לידיה עובר העיתון 

מידיו. נשמטת העיתונאית עוצמתו 

והיו הזו בנקודה לסיים מתקשים היו האמריקנית בטלוויזיה 

ומשפחת מוזס משפחת יודקובסקי, רב את לזמן למשל, מעדיפים, 

המשותף. משקלם תחת כמובן שתתרסק אחת, למרפסת נמרודי 
שי- "מעריב" לעובדי קונה נמרודי עופר פחות, הזוהרת במציאות 

המוזסים, המתחרה. בענק ולזנב להמשיך ומנסה בהתקווה פודים 
להתכנס תפוצה, שיאי לשבור ממשיכים מוזס, ארנון של בראשותו 

מהשכן בהפגנתיות ולהתעלם מוזס, פולה המשפחה, אם של בביתה 
יודקובסקי. רב במקרה שהוא הכביש, של השני בצירו 

הוא פעם מדי מכונית. החליף הוא מזמן לא יודקובסקי? ורב 

וצלילי לבריאות(, יפה )הליכה הרופא בעצת בשכונה סיבוב עושה 

מוזיקלית קריירה של תחילתה אינם מביתו שנשמעים הפסנתר 
הקטנה. לנכדתו מנגן שהוא מוכרות נעימות פשוט אלא חדשה, 

פנסיונר. אינו יודקובסקי זה, כל ולמרות למשל. הקטן", "השפן 

כות- שבניהולו, לעיתונות הספר לבית מגיע הוא כמעט בוקר מדי 

שמ- בתחומים עסוק להיות ממשיך הוא  70בגיל ברמת־אביב. רת, 

סובל. לא לגמרי הוא מקורביו, ולדברי אותו, עניינים 

והו זה 

האיש יודקובסקי, רב איך להבין להם שקשה אנשים יש 

הכו- תהיה מה שקבע האיש עיתונאים, מאות של גורלות שהכריע 

להקנות באיך עכשיו מתעניין תקרא, המדינה שרוב הראשית תרת 

את ראיתי מזמן "לא ולמשכתבים. לתחקירגים בסיסיות מיומנויות 

"שמחתי מכרה. אומרת ויצמן," של בהכתרה ואשתו יודקובסקי 

שאול* חשבתי בהתחלה, אותם ראיתי כשלא כי שהגיעו, לראות 

גם אבל זה. וכל עולם תהילת עוברת ואיך אותם, להזמין שכחו 

שהוא בטוחה אני ומסיבות. קוקטיילים שנא יודקובסקי רב ככה, 

מרחמת די אני ממשית. בעבודה עוסק לא שהוא מזה סובל נורא 

עליו." 
יוד־ גדול, יומי עיתון כעורך והשפעתו כוחו את שאיבד למרות 

שנים עשרות של קשרים האירועים. למרבית מוזמן עדיין קובסקי 

נמחקים לא העסקים ועולם השלטון של ביותר הרמות הדרגות עם 
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Iודא לא 
לא מעולם האלה שהאירועים אומרים מכרים אבל קצר. בזמן 

נהג בזמנו כי מספרת, אתגר לאה העיתונאית באמת. אותו עניינו 

מאחוריו. להסתתר כדי רק מנוסי, רירי עם שונים לאירועים ללכת 

היו לא גם פעם "אף אתגר, אומרת טוק," סמול של איש לא "הוא 

אותו." מעניינים לא כיבודים עשיר. או חשוב איש של מניירות לו 

"ודאי מקורב. אומר בקוקטיילים," עניין שום ליודקובסקי "אין 

שהחזיק: הכוח עמדת במסגרת אותו עניינו שכן דברים שהיו 
כיצד לראות אותו עניין למשל. לאיסמאעיליה, בגין עם לנסוע 

מתהווה." המציאות 

כפג־ רב של וההגדרה ביותר קרובות לעתים אותו פוגש "אני 

אומר אותה," להשמיד שמומלץ איוולת של סוג היא מיוסר סיונר 

מ״י־ פרש יודקובסקי רב עם שיחד "גלובס", עורך ברוך, אדם 

מעולם הוא כי פנסיונר, היה לא מעולם "הוא ל״מעריב". ריעות" 
יפים מלאים, חיים חי הוא כזו. במנטליות חי ולא שכיר היה לא 

מהימים מאושרים שאפילו חושב אני מסוימת ובמידה ומאושרים, 

בת- פעל שהוא השנים ארבעים לאורך בעיתונות ושם פה לו שהיו 

חום. 

שבאה הגדרה הוא מתוסכל׳ ׳פנסיונר או ׳פנסיונר׳ "המונח 

מתרג- או עליהם מאיימים והתסכול שהפנסיה מאנשים כלל בדרך 

הגמור היפוכו יש אם איוולת. שזו לציין מוכרח אני עליהם. שים 

כי זה את אומר לא אני יודקובסקי. דב זה מתוסכל פנסיונר של 
כיוון אלא יודקובסקי, רב סביב פרקליטות איזה ליצר מעוניין אני 

את שקיבל אדם של מופת זה שלו, הפרט לתחום נכנס אני שאם 
יצא עיתונות, של הזה החדר את נעל מסוים ובמובן שלו ההחלטות 

העולם." אל ויצא ממנו 
ליודקובסקי. מקורב אדם שואל ככה?" חושבים אנשים "למה 

גם הרי קצת? וינוח הקצב את יוריד  70בגיל שאדם סביר לא ״זה 

התכוון שיודקובסקי לכולם ברור היה שקרה, מה קורה היה לא אם 
כך כל זה פחות. ולעבוד ברוך לאדם מסמכויותיו הרבה להעביר 

מטורף?" כמו לעבוד יפסיק בגילו שאדם דופן יוצא 
זה רגוע שכשהוא עצמו על אומר אדם כל לא אבל לא. באמת 

הנט- איך, ברור לא אופן, בכל האחרונה, בשנה עצבני. אותו עושה 

אחרו־ מ׳ידיעות הפרישה "מאז ברוך: ליודקובסקי. עברה הזאת ייה 

יותר, משוחרר נעשה שרב גיליתי מקסוול, עניין כולל נות', 
האיר- את לתרגם הצליח שהוא נוסף, דבר וגיליתי יותר. משועשע 

היום לו מסייע שבוודאי ותרבותי נפשי שקט למין שלו החדה וניה 
הדברים בתוך עצמו על וביניהם מהדברים, חלק על להסתכל 

אנושי." תיאטרון של סוג כעל האלה, 

לנסוע הספיק הוא "מעריב" את שעזב מאז שחלפו וחצי בשנה 
בפולין. המוות ובמחנות במרוקו היה היתר בין בעולם. הרבה 

בצחוק אומר "הוא טוב. לו עשה דווקא בפולין שהביקור אומרים 
אותו מספר במכונית," או ברכבת להגיע לגמרי שונה הרגשה שזו 

מנצח." להרגיש לו גרם "זה מקורב. 

של בהשפעות עוסק יודקובסקי את היום שמעניין אחר פרויקט 
ליוד־ שונים. תחומים על הזרים ושנאת האנטישמיות השואה, 
השואה שיכחת את למנוע המעשי, בהקשר חשוב הפרויקט קובסקי 

יכולת השנים במהלך ליודקובסקי ייחסו אנשים הרבה ותוצאותיה. 
כפג־ עכשיו, בשואה. כביכול שנרכשו עולם והשקפת הישרדות 

כך כל שהשפיע בנושא ולעסוק לחזור זמן לו יש למחצה, סיונר 
שלו. הביוגרפיה על 

□ירזס עם ותסכקדרך 

זמן לו יהיה אם שנתיים, לפני יודקובסקי את מישהו שאל אילו 
בוודאי היה יודקובסקי עכשיו, בהם עוסק שהוא בפרויקטים לעסוק 

להפוך סוף סוף הצליח אז בדיוק נימוסי. רוח בקוצר אותו מנפנף 
עצבים. מורטת המתנה של כשנתיים אחרי "מעריב", לעורך 

שנים, חמש לפני יודקובסקי את שואלים היו אילו שני, מצד 
על מסתכל שהיה לוודאי קרוב "מעריב", את פעם יערוך אם 

אותה עד הרי אחר. מכוכב לכאן נחת כאילו גדול, בתימהון השואל 

אחד אחרונות", מ״ידיעות נפרד בלתי חלק יודקובסקי היה שעה 

על בניצחון העיקרי המניות ובעל למלחמה שותף מהמשפחה, 
"מעריב". 

היה הארבעים, בשנות אחרונות", ל״ידיעות נכנס כשיודקובסקי 

מכה ספג הוא כך אחר קצר זמן נמוכה. תפוצה ובעל קטן העיתון 

של הבכירים מהעיתונאים וכמה קרליבך עזריאל כאשר קשה, 

הפוטש אבל כ״פוטש". לימים שנודע במה לילה, בן עזבו העיתון 

מוזס יהודה ידי על שנקרא יודקובסקי, של הגדולה ההזדמנות היה 

מתל־אביב. העיתון לניהול להצטרף המנוח 

בנו, מוזס, נוח לפיה חלוקה, נוצרה מוזם יהודה של מותו אחרי 

ניהלו וכך כעורך; משמש יודקובסקי ורב המנהלה על אחראי 

דירקטורים כשני העסק, את הדודים בני שני שנים עשרות במשך 
נהנו מהמניות בחלק שהחזיקו אחרים משפחה בני העיתון. של 

התערבו. לא אבל וגדלו, שהלכו מהרווחים 

יחסי רק היו לא מוזס משפחת ובני יודקובסקי בין היחסים אבל 

קטן ברחוב מגרש רכשו מוזס ופולה שנוח אחרי קצר זמן עבודה. 
ותמי ג׳ודי ארנון, ממול. מגרש יודקובסקי רב גם רכש ברמת־גן, 

אומרים מכרים יודקובסקי. רב של בתו אתי, עם יחד גדלו מוזס 

בילו אף הילדים שלהם". אבא חצי היה יודקובסקי "רב כי היום, 

אחותו במקרה שהיא בלונדון, אתי של הדורה אצל חופשות יחדיו 

מקסוול. רוברט של 
לעיתון והדאגה "מעריב" לפורשי השנאה איחדה כולם את 

לא "מעריב", את "ידיעות" השיג השבעים כשבשנות ולעתידו. 

להישג. ראשי, לא אם מלא, שותף יודקובסקי כי ספק לאיש היה 

מעט, הצטננו היחסים מוזס נוח של שנותיו סוף לקראת אם וגם 
משגשגת. עסקית ובשותפות קרובה במשפחה מדובר היה עדיין 

מוזם למשפחת מקורבים מוזם. נוח של מותו עם החל המשבר 

מחזיק יודקובסקי דב 

ממניות אחוזים בשמונה 

אחוזים חמישה  ,"ידיעות" 

ובעקיפין "מעריב" ממניות 

ב"טלגרף" גם מושקע הוא 
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פולה הירושה. בשאלות לדון מדי ממהר יודקובסקי כאילו חשו 

היה נהרג ניר כשעמירם ועדיין, נעלבו. הילדים גם נעלבה, מוזס 

האמית- הצרות האסון. על ג׳ודי, לאשתו, שבישר יודקובסקי דב זה 

אביו. לנעלי להיכנס ניסה כשנוני החלו יות 

מקורבת אומרת בדיוק," שם קרה מה מבינה לא היום עד "אני 
אותו. גידל ממש דב אבל קל, איש לא שנוני "נכון מוזס. למשפחת 

לו, להגיד יכול היה לא דב למה ביניהם. גדול גילים הפרש היה 
במה בני? היית כאילו הכול אותך אלמד בעסק, אותך אשלב בוא, 

עליו?" לאיים יכול היה כבר נוני 
הדברים. פני היו בדיוק שכאלה טוען יודקובסקי של מקורבו 

יוד־ נוח של מותו אחרי הכול, בסך נוני. נגד כלום היה לא "לדב 

האב בתי כל את שתייצג מנהלים מועצת שתוקם רצה קובסקי 

 75של ברוב צורך היה בעולם. שמקובל כמו בעיתון, ששותפים 

חוסם. גוש היה שלו והאחיות לנוני ההצעה. את להעביר כדי אחוז 

גורל." זה אופי דב? עם הסתכסך נוני למה שואלת את 

היום עד שחושבים יש מוזס במשפחת המלחמה. התחילה וככה 

נ׳וגרבי, לבית בלאה נעוצה העכורים ביחסים האמיתית שהאשמה 

הדוד בין היחסים מערכת כך, או כך יודקובסקי. של אשתו 

אם למשל, טיפשיות, היו המחלוקות ליום. מיום הורעה לאחיינו 

פרשת גם היתה אביו. של בחדרו לשבת מוזס לנוני אסור או מותר 

והוחזר איתו רב יודקובסקי, דב ידי על שטופח עורך ורדי, משה 

נוני. ידי על לעיתון 

בעלי גם יודקובסקי. ותומכי נוני לתומכי התחלקו העיתונאים 
לע- כלשהו בשלב מונה ברוך אדם מחנות. לשני התחלקו המניות 

נוני הצליח לבסוף חתמו. לא הצדדים נשק. שביתת הסכם רוך 

קרה," "כשזה הדירקטור. מעמדת יודקובסקי דב את לפטר מוזס 
אחרי יותר. ולא כאן שעד ברור "היה יודקובסקי, מקורבי אומרים 

למשפחת גם ככה?" איתו להתנהג בשבילם עשה שהוא מה כל 
תגיע. שהנקמה ברור היה מוזס 

ל״מעריב" המעבר 

יעשה שיודקובסקי בדעתו העלה לא אחד אף נקמה, נקמה 

יודקובסקי ל״מעריב". ויעבור הקווים את יחצה קרליבך, מעשה 

שני בעלי עם משפחה בקשרי שקשור בארץ היחיד האיש ודאי היה 

ב״י־ המתרחש על שירע מקסוול, כשרוברט גדולים. עיתונים 

העיתון, עריכת את ולקחת ל״מעריב" לעבור לו הציע ריעות", 

על ברוך ואדם יודקובסקי הודיעו  ׳89בסוף נענה. יודקובסקי 
אחרונות". מ״ידיעות פרישה 

ושכל ילך שדב רצה שנוני ידעו כולם המומים. היו ב״ידיעות" 

שילך חשב לא אחד אף אבל לכך, מכוונים היו האחרונים מהלכיו 
אחריו. ילכו מהעיתונאים שרבים גדול חשש גם היה ל״מעריב". 

ל״מעריב". נכנסו ויודקובסקי שברוך עד עברה משנה יותר בפועל, 
אח־ מ׳ידיעות לפרישה צמוד היה ל׳מעריב' המעבר "אם ברוך: 

שמספר כעובדה יודע אני שבוע־שבועיים, של במובן צמוד רונות; 

בפועל אבל דרכו. את שוקל היה ואיכותי קטן לא עיתונאים 

ואי מבעיות כתוצאה ארוכות, השתהה ל׳מעריב׳ מ׳ידיעות׳ המעבר 

ב׳מעריב׳. לשליטה בקשר והוניות פרסונליות בהירויות 

פעילות שהחלה עד שנה כמעט אסיה בבית ישבנו ואני "רב 

מב- קט;נית היתה הזאת השנה שלנו. פעילות ב׳מעריב', כלשהי 

לה- אין לאחור, בראייה והיום, ואחרים, אלה אנשים מעבר חינת 

׳מע- של הרכישה תהליך את שכלל אז, הדברים טבע איש. אשים 

היה ב׳מעריב׳, קיימת שהיתה המערכת ואת מקסוול ידי על ריב׳ 

המינימלי. הזמן היתה ושנה זמן שלוקחים דברים שאלה כזה 

אנשי ונשארנו היינו אנחנו האידיאלית. השנה היתה לא "זו 

לא יומיומית, ועבודה יומי עיתון ללא שנה, של ושהות עבודה, 

את כך אחר לנו. טבעי הכי הדבר היתה ולא שלנו ההעדפה היתה 

נכ- כונס חודשים. שישה ב׳מעריב׳? להיות הספקנו זמן כמה יודעת 

זה." את לך מאחל לא זה. מתוך חודשיים סים 

ברור די היה לכולם יימכר, העיתון כי והתברר מת, כשמקסוול 

היה יודקובסקי רב מבחינת "׳מעריב׳ ברוך: יפרוש. שיודקובסקי 

יומית מעיתונות שלו הפרישה ולכן האחרון הגדול הערב עיתון 

בעיתונות יתעסק שהוא להניח סביר היה לא צפויה. רק היתה 

יומי." עיתון כשל לא הם שלה וההיקף שדחיפותה 

אח- ש״ידיעות חשב לא מעולם כי טוענים, יודקובסקי מקורבי 

לו כי אומר, אותו שמעו אחת לא הליכתו. בגלל ייפול רונות" 

ככיש- זה את רואה היה הוא בעיתון, אנושות פוגעת עזיבתו היתה 

יוד־ חשב לא ל״מעריב" כשהלך גם העיתון. בבניית שלו אישי לון 

להתרחש שעשויים תהליכים בגלל "ידיעות" את שינצח קובסקי 

אליטיסטי אולי שונה, עיתון לעשות ביכולתו האמין הוא שם. 

תחרות. בר שיהיה יותר, 

האסון על ג׳ודי, ניר, של לאשתו שבישר יודקובסקי זה היה ניר. עמירם בהלווית מוזס וארנון ג׳ודי )מימין(, יורקובסקי 

אותו פוגש  ■lאכדון-: אדם 

ביותר קרובות לעתי□ 

 ־111-0133■דכ עlדי וההגדרה 

איוולת  M 0היא מיוסר 

אותה" להשמיד שמומלץ 

ראיון במקום 
עקבי ראיונות סרבן הוא יודקובסקי 

הספר בית על רק לדבר ניאות הפעם וגם 

לא מעולם כי טוען הוא לעיתונות. שלו 

אחת פעם ורק ישראלי לעיתון התראיין 

נוהג שהוא דברים מתוך חוץ. לעיתון 

לשרטט זאת בכל אפשר למכריו לומר 
בת- מרכזיים עניינים בכמה עמדותיו את 

התקשורת. חום 

בעין רואה לא יודקובסקי "מעריב": 
אח- "ידיעות של המדויק החיקוי את יפה 

היה בידיו, היה העיתון אילו רונות". 

צבע, טבלואיד עדיין אחר, עיתון עושה 
העתק עושה היה לא הוא יותר. גבוה אבל 
מלמעלה. אותו עוקף אלא "ידיעות", של 

מאוד התקנא יודקובסקי "חדשות": 

עם לו שהיו הטובים הכותבים על בעיתון 

ה- המתחרה את ב״חדשות" וראה הקמתו, 

כיום "ידיעות". של הגדול פוטנציאלי 

תד- בעיית יש שלעיתון יודקובסקי סבור 

לרכבת עיתון ליצור הניסיון קשה. מית 

היה, תחתית, רכבת בלי במדינה תחתית, 

ות- מההתחלה, בעיניו סיכוי חסר לדעתו, 

לשנות. קשה עיתון של דמית 

כל במשך התנגד יודקובסקי  :2ערוץ 

על נוסף. טלוויזיה ערוץ לפתיחת השנים 
יפגע פרסומות שישדר ערוץ הערכתו, פי 

הערוץ חוק פי על בעיתונות. קשה פגיעה 

במסגרת בזיכיון שזכו עיתונים השני, 

אולם ייפגעו, לא ורשת טלעד הקבוצות 

שוקן, לרשת גדולים קשיים חוזה הוא 

הפגי- בזיכיון. זכתה לא שלה שהקבוצה 

תהיה להערכתו, המודעות, בהיקף עה 

מהערוץ הכנסה מקור ללא ועיתון קשה, 

לשרוד. יתקשה השני 

נטל תמיד יודקובסקי טובה: עיתונות 

כשהת- האמריקנית. מהעיתונות דוגמה 

לה- רק מקובל היה בעיתונות לעבוד חיל 

הוא שנאמרו. כפי הדברים את עביר 

תגו- את להעביר שצריך אז כבר האמין 

הוא ואיך הנואם מניירות את הקהל, בות 

וי- בעיתונות דגל הוא הזה במובן נראה. 

בפרטים גם שמתמקדת מאוד, זואלית 

לעיתונות מתנגד הוא כיום הקטנים. 
וחושב מעניינת, עיתונות בעד צהובה, 

נוהג עצמו הוא השתיים. בין הבדל שיש 

ומלונדון, מפריז איכות עיתוני לקרוא 
מעדיף הוא הישראליים העיתונים ובין 

"הארץ". את דווקא 
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הקהל טעם את לזהות שידע החושים, חד האיש איך להבין קשה 
לקרוא ידע לא לכוכב, יהפוך מי לזהות שידע האיש אליו, ולקלוע 

תבונה. ביתר מעשיו את ולכלכל פשוטים פוליטיים מהלכים כמה 

שע- ומהבודדים טיפח, שיודקובסקי עיתונאים מאותם אתגר, לאה 

שכנראה אומרת ל״מעריב", אחריו והלכו "ידיעות" את זבו 

קשה; אדם "יודקובסקי מספיק. אותו עניינו לא האלה הדברים 

בכול. ושרד בכול שעמד שואה ניצול שהוא במובן קשה ורך. קשה 
עמד הוא לא, חייו? את ימררו אנושיות שאינטריגות כזה, אדם אז 

בעצמו. זה את אומר לפעמים גם היה הוא גדולים. בדברים 

מאוד בצורה להתייחס ידע תמיד הוא אנושיות לאינטריגות 

נכונה." 

אינ- הוא מהם אחד דברים. כמה הוא יודקובסקי "דב ברוך: 

זו החדשה. הישראלית בעיתונות פעמית חד אולי חריפה, טואיציה 

כפי למשפטים, הפקלוטה דיקן של לטעמו שקולעת אינטואיציה 

יודע הוא קסטל. המוניות חברת מזכיר של לטעמו קולעת שהיא 

לדייק ויודע ידע המונית, ולנהג לדיקן במשותף להבחין וידע 
להם. משותפות כלל־ישראליות נקודות באותן 

בין מאבקים דהיינו הפנימיים, הפוליטיים למהלכים "באשר 
לי, נדמה בעיתון, אחרים אינטרסים בעלי או שותפים מניות בעלי 
לגבי אינטואיציה בחוסר מדובר שלא יחד, שעשינו השנים מתוך 

לו נותנת שלא גאווה של בסוג גאווה; של בסוג אלא הזה, התחום 
מנקו- האלה. במהלכים הכרוכה המחילות למלחמת ממש להיכנס 

או מאליהם להיפתר אמורים היו הזה מהסוג דברים שלו, המבט דת 

שעליה הפנטסטית האינטואיציה אחרים. אנשים באמצעות 
האלה." באספקטים מדובר כשהיה עצמה את עצרה דיברתי 

יבחל שלו ובתחכום באמביציה ידוע שהיה שאיש להאמין קשה 

עובר לא להילחם רוצה שלא מי במלחמה. כשמדובר באמצעים 

יודקובסקי בשקט. מקומו את מפנה פשוט אלא המתחרה, לעיתון 
"יודקובסקי שלו, מקורב אומר "כמובן," זה. את לעשות רצה לא 

לשלוט היה יכול הוא מאיפה למים. מקסוול את שדחף זה לא הוא 

עליון?" כוח על 
גרמו כעורך יודקובסקי של האחרונות השנתיים אופן, בכל 

לא הוא ב״ידיעות" רשמי. אזכור מכל שלו ההישגים למחיקת 

להגיד יודעים מוזס, נוח של נכדיו היורשים, של הילדים מוזכר. 

שהוריהם למה דומים מאוד שנשמעים דברים יודקובסקי דב על 

מוחזק "הוא מכרה, מספרת "בעיניהם," קרליבך. על להגיד ידעו 

לא נמרודי ב״מעריב" גם כמעט." אותו זוכרים לא כבר והם כבוגד. 

על לא שהביא, המכונה על לא קרדיט, לו לתת התאמץ ממש 
אחר. דבר שום על ולא הפורמט 

אומרת הכרה," יקבל שהוא כך כל לו חשוב שלא חושבת "אני 

או ב׳ידיעות׳ שלו תמונה ׳אין אומר, שלנו "המוח אתגר. לאה 

זה אבל קצרה. תקופה ערך שהוא ב׳מעריב׳ דבר אותו קרדיט׳; 

זה זה. מעל להיות כדי חכם מספיק שהוא חושבת אני שלנו. המוח 

של כוחה את מבין שהוא חושבת ואני השררה של בטופ שהיה איש 

פנימיות. שלו שהעוצמות היא לחיים שלו מהגישה חלק השררה. 

כדי וגם לשם להגיע כדי גם כוח הרבה וצריך לשררה הגיע הוא 

שם. לחיות 

העיתונות של קטנוניות פה שיש חושבת אני זאת "ובכל 

 -נמרודי מעופר וגם מוזס מנוני גם מצפה הייתי העכשווית. 

אותו למנות  -מפתח בעמדות שיושבים צעירים אנשים שניהם 

אבל לו. להציע צריכים היו כזה. משהו או העיתונות מועצת לראש 
שיגיד אדם יודקובסקי לא עצמו, את שידחוף אדם יודקובסקי לא 

על להתמודד צריך לא שאיש חשיבה איזה לו יש לו. שמגיע 
זה לו, שיגידו לו שאכפת חושבת לא אני בכוח. והכוח השררה 

לי ונדמה יודע, לדעת שצריך ומי יודע, הוא בהיסטוריה. מקומך 

אותו." יקפח לא היסטוריה ספר ששום 

עירנרניס בשלושה ממות 

מקור- האחרונה. המלה נכתבה יודקובסקי על שבפרק בטוח לא 
שהיה בטוח לא בפנסיה, סובל לא יודקובסקי אם שגם אומרים בים 

לא," לחלוטין אופתע, לא "אני העניינים. למרכז לחזור מסרב 
נכון, בנויה נכונה, סיטואציה תיווצר "אם ברוך, ארם למשל אומר 

חזרה לשקול עשוי שרב מניח אני הזדמנותית, ולא מקרית לא 

לעיתונות." 
עיתונים ביותר מניות היום גם יש יודקובסקי לרב אגב, בפועל, 

אח־ "ידיעות ממניות אחוזים בשמונה מחזיק הוא אחר: אחד מלכל 

גם הוא עקיף ובאופן "מעריב", ממניות אחוזים חמישה רונות", 

אם גם שרם. דברת אצל מהשקעותיו כחלק ב״טלגרף", מושקע 

שקורה, במה ישיר עניין לו יש בהחלט עיתון, עורך לא הוא כרגע 
לפחות. עיתונים בשלושה 

שבינתיים נכון נסגר. מחם משפחת עם שהפרק בטוח לא וגם 

יודקובסקי, עם בקשר להיות המשפחה בני על מוזס נוני אסר 
משפח- לאירועים הזמנתו על לשמוע אפילו מוכנה לא מוזס ופולה 

מה כי בחומה; בקיעים על לבשר יודעים מקורבים אבל תיים, 

לפעמים. לעצמו מתיר הוא משפחתו בני על אוסר מוזס שנוני 

העילה: מוזס. לנוני יורקובסקי בין הקשר חודש האחרונה בעת 

אח שם )על גלעד הדפוס בית את למכור שניהם של משותף רצון 

ל״ידיעות דרכים( בתאונת בילדותו שנפטר מוזס במשפחת רביעי 

מוזס במשפחת אבל דין, עורכי באמצעות מתנהל הקשר אחרונות". 

גם חשבונם על כסף להרוויח שמוכן נוני, כנגד שקטות רטינות יש 

חלק לפחות לפגוש. עליהם אוסר שהוא אדם עם קשרים במחיר 

סתם רווח, למטרות שלא גם יודקובסקי עם לדבר מוכנים היו מהם 

ממים. יותר סמיך שדם לפעמים זכרו ב״שושלת" אפילו להתפייס. 

לכול□ ברור "היה מקורב: 

התכוו! שיודקובסק׳ 

3>סג>3ויוהיו הרכה להעכיר 

פחות. ולעבוד כרוך־ לארס 

דוכן יו!גא כן- כל דה 

■פסיק כגילו שאר□ 

מטורף? כמו לעבוד 

מוזס נוח של מותו עם החל המשבר פרס. ושמעון יודקובסקי דב )מימין(, מוזס נוח 

עיתון במקום ספר בית 
שנים. שלוש פועל כותרת הספר בית 

למי־ כשהציע ידע, יודקובסקי אם ספק 
להקים מוהן רינהרד הגרמני ליארדר 

עתידי. ג׳וב לעצמו מכין שהוא אותו, 

המרכזי לעיסוק הספר בית הפך מאז 

במשרדו. ארוכת שעות מבלה הוא שלו, 

שלוש יש שולחנו מול הקיר על 

וורהול אנדי של חתומות רפרודוקציות 

שיודקובסקי וקפקא(, אינשטיין )פרויד, 

ברוך. אדם של בהמלצתו בניו־יורק קנה 

ידוע עיתונאי יושב מתחת בקומה 
טבי- מנפגעי הוא גם פריסטר, רומן אחר, 

העיתונאים שני מנהלים יחד מקסוול. עת 

ספר בית האלה והמצליחים הוותיקים 

תלמידים, ממאה יותר קצת בו שלומדים 
היו בעיתונות העובדים שמרבית בתנאים 

חדישים, מחשבים עשרות בהם. מתקנאים 
מתקדם רדיו ציוד לקיר, מקיר שטיחים 
כו- תמצאו לא כאן נוחות. עבודה ופינות 

שב- שחור קפה משקעי עם פלסטיק סות 

ובאווירה סיגריות. בדלי נעוצים תוכם 

יודקובסקי, דב מטפח הזאת ההיי־טקית 
עיתו- בטיפוח מוניטין לו שיצאו האיש 

הע- חיילי להיות שאמורים מי את נאים, 

הישראלית. העיתונות של תיד 
יוד־ דב אומר כזו," היא "הפילוסופיה 

ללמד שאפשר חושב לא "אני קובסקי, 

וכיוון טכניקה ללמד אפשר אבל כשרון, 
להציג ללמד ואפשר עיתונאית; ואתיקה 

את ללמד ואפשר עיתונאי; באופן דברים 

יושב לעיתון שמעבר לשכוח לא הכתב 

של האמרה עלי אהובה בכלל, קורא. 

של הראשונה שחובתו שירו, פרנסואז 

הזה המסר את גם להיקרא. היא העיתונאי 

ללמד." אפשר 

העיתו- מרבית כמו עצמו, יודקובסקי 
תקשו- או עיתונות למד לא בארץ, נאים 

בפריז, תחילה רכש השכלתו את רת. 
באו- המלחמה ואחרי פילוסופיה, כשלמד 

פילוסופיה, למד שם העברית, ניברסיטה 
לאומיים. בין ויחסים צרפת תרבות 

לעבוד החל גם ירושלמית תקופה באותה 
הדוד, של עיתונו של הירושלמי בסניף 
את למר אחרים רבים וכמו מוזס. יהודה 

עבודה. כדי תוך העיתונות מלאכת 

הש- להם שאין גדולים עיתונאים "יש 

הם "אבל אומר, הוא פורמלית," כלה 

אנשים המודרני בעולם סגולה. יחידי 

השכלה, איזשהי זאת בכל רוצים צעירים 
הגיוני יותר דעתי לפי תואר, כבר אם אז 

משהו ילמדו לעיתונות זיקה עם שאלה 

עיתונות לימודי היו עכשיו עד בתחום. 
טעות, שזו חשבתי אני בי.איי. אחרי רק 

מהתיכון ישר עוברים העולם בכל כי 
מג־ לצבא. הולכים וכאן לאוניברסיטה, 

שילמדו שעדיף יודע אני כעורך סיוני 

לגיל ימתינו ולא עיתונות עם בי.איי 

מבוגר." 

כדי תוך עיתונות ללמוד אפשר אי  -

לעניינים נכנסים כלל בדרך עבודה? 
חודשים. שלושה אחרי 

להתאמץ לנסות לא למה אבל "כן, 
שלומדים למה מעבר וללמוד יותר קצת 

חודשים?" בשלושה 
- 

עיתון, עורך היום היית לו אתה, 

לימודי בוגר להעדיף נוטה היית 

עיתונות? 
כשרון עם אדם בבן פוגש הייתי "לו 
היו לו אבל בו. בוחר הייתי תהומי, 

כישורים בעלי אנשים שני בפני ניצבים 

המיו־ את שלמד במי בוחר הייתי דומים, 

בוגרי העדפת של והמגמה האלה, מניות 

בכל כיום מתרחשת לעיתונות ספר בתי 
את ללמד צריך העורך למה העולם. 

לבוא יכול כשהכתב קטן, דבר כל הכתב 

לבנות ומסוגל למד, כבר שהוא מטען עם 

מדויק? ולהיות משפט 
המועמדים של סלקציה עושים "אנחנו 

"יש יודקובסקי, ממשיך הספר," לבית 

לנו שבנה שפירא, ברוך פסיכולוג, לנו 
הבסיס אבל מקצועיים. מאוד שאלונים 

עי- להיות שרוצה מישהו להיות צריך 

פחות פתוח. ראש בעל שיהיה תונאי. 

ראש שיהיה מלא: ראש לו שיהיה חשוב 

כושר לו ושיהיה סקרן שיהיה פתוח, 

עיתונאים לחנך טעם אין התבטאות. 

יש כי אם עבודה. ימצאו לא כך שאחר 

לכל מועילה ׳העיתונות בצרפתית, פתגם 

כמו אולי אז ממנה׳. שיוצאים בתנאי דבר 

יכולים דין, עורכי שאינם משפטנים שיי" 

מבלי עיתונות שילמדו אנשים ת לה׳! 

בה." לעסוק שיתכוונו 
למצוא בולם של הסיכוי ממילא  -

גבוה. לא עבודה 

מאות היום שיש יודעת את "למה? 

מעבר עצום. גידול פה יש מקומונים? 

בלתי בצורה שגדלו עיתונים יש לזה, 

עמו-  400 ,300של עיתונים יש רגילה. 

עמודים  16פעם השבוע. בסוף דים 
יש מקומונים, יש גדול. עיתון נחשבו 

כוח יצטרכו אלה כל טלוויזיה, רשתות 

אנשים מיני כל שיעבדו למה אז אדם. 

מקצועית מיומנות שום להם שאין 

אח־ עם אנשים יעבדו שלא למה ואתית? 

וירע?" ריית 
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