
ההשתלטות 
"מעריב" ווו 

לויצקי Iעמי 

די־ עידו כי כוח. וגם גדול כסף גם בשפע. הזה בסיפור יש יצרים 

איש מהמשחק יוצא "מעריב", העיתון של הנוכחי העורך סנצ׳יק, 

ביי- לנעליו ייכנס יודקובסקי רב ואילו עפר, עד מדוכא אך עשיר 

"מע- בית ובינתיים, נסבל. בלתי באיחור גם ומבחינתו גדולים, סורים 
רותח בתל־אביב, פתח־תקוה ודרך קרליבך הרחובות בקרן ריב", 

בק- עובדים מתלחשים פינה בכל אדם, הומים המסדרונות כמרקחה. 
המיליארדר מנצחים אלה כל על קונספירציות. מבשר הכול בוצות, 

דברת. אהרן לשעבר, כלל מנכ״ל בארץ, כוחו ובא מקסוול רוברט 

שנת- לפני מלחמה נגדו ניהל ש״מעריב" דברת אותו בחיים, זה ככה 

שגם כך דבר, יישק פיו ועל העיתון של הגדול הבוס עכשיו הוא יים, 

הזאת. בדרמה חסרה לא אירוניה 

פרשת על נמצא הוא וכעת "מעריב", קיים שנים ושלוש ארבעים 

כולל טוטאלי, שינוי לעבור העיתון אמור חודשים כמה בתוך דרכים. 
סף על מצויים הוותיקים שהעובדים פלא ואין המוביל, הצוות החלפת 

צורב עלבון בתחושת מלווה וכבודם פרנסתם על מאבקם היסטריה. 

מסיביים, פיטורים על שמועות היוצאת. וההנהלה העורך מצד ובגידה 

בהם מכות לעיתון, שיבואו חדשים אנשים על מפליגים, שינויים על 

לכתיבה האסורים הנושאים שרשימת חוששים גם העובדים רחם. ללא 

למיניהם מפרסמים על להגן כרי ב״ידיעות" יודקובסקי שהנהיג 

המלחמה ובפתח ל״מעריב". עכשיו תעבור שלטון, אנשי בהם וחברים, 
הב- מתחרהו לבין הפצוע "מעריב" בין השנים מאה מלחמת הגדולה. 

המכריע. לשלב נכנסת אחרונות", "ידיעות התקשורת, ענק כיר, 

המיועד שהעורך בתקווה מהול הרעוע העתיד מן העובדים של הפחד 

המלחמה. את בשבילם ינצח יודקובסקי 
שנפער הצר בחרך אלימות. לכדי כמעט המצב הגיע שבוע לפני 

בניסיון העובדים ועדי השתחלו הנכנסת, זו לבין היוצאת ההנהלה בין 

עיתו-  -הוועדים שלושת התאגדו כך לשם המעבר. רגע את לנצל 

נציגי "מועצה". הנקרא לגוף  -מינהלה ועובדי דפוס עובדי נאים, 

חד־משמעית להם שהודיע יודקובסקי, עם פגישה ביקשו הזה הגוף 
ועד כל עם רק להיפגש מוכן שהוא החדש, בגוף מכיר לא שהוא 

מכתב אחדות שנים זה בכיסם מחזיקים הדפוס שעובדי אלא לחוד. 
חזקים הרגישו הזה המכתב ועם אותם, לפטר מאפשר שלא התחייבות 

תכתיב לא אתה יודקובסקי. עם פרונטלי לעימות להיכנס כדי דיים 

הזה הסיפור מאיימת. בצורה התקרבו וגם עליו צעקו הייצוג, את לנו 

שם לחשו יודקובסקי, את הכניעו הבניין. בכל מיד כנפיים לו עשה 

לאוזן. מפה בסיפוק 
הקטנות הפנימיות המלחמות מנוצח. הרגיש לא יודקובסקי אבל 

מלחמת האמיתית, הגדולה, המלחמה כשלפניו בעיניו, שוליות האלה 
שהוא בטוח לא גם עובדים, ועדי עם להתכסח רוצה לא הוא חייו. 
בן כמעט הוא עיתון. לעשות סוף סוף לו שייתנו רוצה הוא איך. יודע 

שהיה אחרונות", ב״ידיעות הנקמה, והמלחמה, לו, דוחק הזמן שבעים, 

העי- לעולם מחוץ שלו מכרים חיים. לסם אצלו הפכה מחצבתו, כור 
שיח ובן תרבות שוחר איש היה פעם השתנה. שהאיש מספרים תונות 

נגד מתכנן שהוא והמלחמה העיתון, רק אותו מעניין היום מעניין; 

די- עידו ב״מעריב". בפנים ולא בפנים שהוא שנה כבר הקודם. ביתו 

סמכו- הגדיר לא פתוחות, בזרועות אותו קידם היה, נדמה כך סנצ׳יק, 

מקצת העיתון. בתוך ליודקובסקי אסור ומה מותר מה קבע לא יות׳ 
את ראה שלא דיסנצ׳יק, של לתמימותו זאת מייחסים העובדים 

לבוקיות, הופכת תמימות שבו גיל שמגיע אומרים אחרים הנולד. 
הזה. לגיל הגיע כבר שדיסנצ׳יק להם ונדמה 

ובת- קורקטיים היו לדיסנצ׳יק יודקובסקי בין היחסים מקום, מכל 

להתברר התחיל לאט שלאט עד מזה. יותר אפילו מסוימות קופות 
הופיע שיודקובסקי הראשונה בפעם כבר שם. הכוס באמת מי לאנשים 

בסוף היה זה חדשים. עבודה דפוסי נקבעו בבוקר מערכת לישיבת 
ישיבות תאוצה. לצבור החל המפרץ כשמשבר שעברה, שנה אוגוסט 

העורך יושבים השולחן כשבראש ישיבות, בחדר מתקיימות המערכת 

העיתון את מנתחים החדשות. עורך ארז, יעקב ולצידו דיסנצ׳יק 

את אומר בסוף, מדבר היה דיסנצ׳יק שיהיה. זה את מתכננים שהיה, 

וה- לישיבה יורקובסקי נכנס אחד בוקר והקובעת. האחרונה המלה 

וכאמור, אחרון, דיבר למחרת אבל שתק, יום באותו ארז. ליד תיישב 
קובע. אחרון 

החדשות. דסק של ותומים לאורים יודקובסקי הפך מאוד מהר 

לפ- אנשים לזמן החל מצירו והוא לרגל, אליו לעלות התחילו אנשים 

הפכה לא או אותך זימן כבר יודקובסקי אם השאלה בחדרו. גישות 

הבוקר. לישיבת יודקובסקי איחר פעם במסדרונות. מפתח לשאלת 

הקו- בעיתון העמודים אחד את לגזרים לקרוע גמר בדיוק דיסנצ׳יק 
לשבח והתחיל עמוד באותו העיתון את פתח נכנס, יודקובסקי דם. 

הרגע מאותו שתק. דיסנצ׳יק נבוכים. מבטים החליפו הנוכחים אותו. 

ויודקובסקי הוראות, נותן דיסנצ׳יק בעיתון: חדש דפוס נוצר ואילך 
של הופעות תריסר כאן. היה לא זדון אפילו הפוכות. הוראות נותן 

כסמכות־על אותו לבסס כדי הספיקו הבוקר בישיבות יודקובסקי 
המלה, משמעות את מבין שמישהו למדו הנוכחים עריכה. לענייני 

את ריסנצ׳יק איבד לאט לאט במקצועיות. מגיב הטקסטים, את קורא 

קצר זמן עצמו ליודקובסקי שקרה כמו בדיוק העובדים, בעיני מעמדו 
אחרונות". ב״ידיעות לכן קודם 

אוכלים דברים שני אלה. בימים שמח איש לא הוא יודקובסקי אבל 
מאז גדלה "ידיעות" של שהתפוצה העובדה קודם־כול מבפנים. אותו 

לעומת רע. לא בלעדיו שם להסתדר שמצליחים רושם ועושה עזיבתו, 
הדבר לרדת. התפוצה ממשיכה ב״מעריב", נגיעה לו שיש מאז זאת, 
ל״מעריב" עימו להביא הצלחתו חוסר הוא מעיניו שינה שמדיר השני 
ורון ברנע נחום פלוצקר, סבר למשל, מאוד. בהם שרצה אנשים כמה 

להיות מאוד מהר הפך וברוך אליו, הצטרף ברוך אדם רק בן־ישי. 
לאנשים, יודקובסקי של יחסו בעוד ב״מעריב". עצמה בפני בעיה 

את בדיוק לקומם הצליח ברוך מאוד, רך הוא לפחות, הזה בשלב 

יותר ברוך את שמכירים אלה בין מאמץ. ללא כמעט אנשים אותם 
על מעטה כיסוי, רק היא שלו התוקפנית שהחזות שאומרים יש טוב, 
ברוך "מעריב". לעובדי היום זה את תסביר לך אבל ביטחון, חוסר 
השלי- או השנייה בישיבה כבר הבוקר. לישיבות יודקובסקי ע□ מגיע 
על ומייגע ארוך נאום כשנאם טורים, על הנוכחים כל את העלה שית 
היה אפשר סמנטיקה. של עניין היום. אותה זוכר לא כבר שאיש מלה 

השרו, ד־סנצ׳־ק, ב״מעויב": קווה  n»תסתכלו 
שמן; פרישה  numמנופץ חלום  duהחוצה נדון 

הגדולה הנקמה על שנד מחליט, ׳ודקובסק׳, 

הארוכה ידו מפני בהיסטריה העובויס נ״יוישת"; 

עיתון אוחו יהיה לא ננו זה מקשול. של 
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מזעם. להתפוצץ עומד למשל, דיסנצ׳יק, איך לראות 
עיתונות של חדשות, של איש נחשב לא הוא בעיה. עוד יש לברוך 

העיתו־ בעיני אריזה. של גרפיקה, של מגזינים, של איש הוא צרופה. 
המגזינים, על היום מופקד הוא ואכן, כסמכות. נתפס לא הוא נאים 
וכיורשו בעיתון שתיים כמספר עצמו רואה שהוא הסבורים יש אבל 
עורך גולן, מתי של שמו הודלף כך משום אולי יודקובסקי. של 

גולן של ששמו היא האמת "מעריב". של אפשרי כעורך "גלובס", 
לע־ כמועמד מקסוול אנשי של המצומצמות הישיבות באחת הועלה 

הם ילד, לא הרי יודקובסקי יודקובסקי. של לצידו "מעריב" את ייר 
נגד כוון לא הזה המהלך אחריו. הבא על גם לחשוב צריך אומרים, 

מכוחו להיום, נכון נשאב, ברוך של כוחו ברוך. נגד אלא יודקובסקי, 

ב״מעריב". מעמד לו אין ובלעדיו יודקובסקי, של 

הגן דיסlצ״ק עד מקרליבך 

הוא אחרונות". "ידיעות עורך יודקובסקי היה כשנתיים לפני עד 
אחרונות" ב״ידיעות שרק כמו ומאודו, נפשו בכל "מעריב" את שנא 

מר לילה באותו אז, שפרשה מהקבוצה שנותר מה את לשנוא יודעים 
ערב עיתון אז היה אחרונות" "ידיעות  .1948בפברואר  4ב־l ונמהר, 

עותקים אלף  oכ־3 בין נעה שתפוצתו להיום, יחסית ממש זעיר קטן, 
עמודים, שני על הופיע לפעמים במיוחד. טוב ביום אלף  oל־s ביום 

לפע- וארוך, צר בפורמט יצא לפעמים במצב: תלוי אחד, על לפעמים 
מוזס יהודה היה בעליו שהושג. בנייר תלוי וקצר, עבה בפורמט מים 

בעו- מיתיות כמעט דמויות שתי קרליבך, עזריאל היה הראשי ועורכו 
על קבל קרליבך מתוחים. יחסים שררו השניים בין העיתונות. לם 

מסחריים שיקולים על המערכת, בענייני מוזס של הבוטה התערבותו 
שמנחה חברתיים קשרים מערכת על העיתונאית, בעבודה שמחבלים 

מוזס, לעיתון. בסיסי מחויבות חוסר ועל מאמר אי־פרסום או פרסום 

העיתו- כשמש. ברור היה העסק מבחינתו מהרטינות. התעלם מצירו, 

הבית. בעל יקבע המדיניות את אבל שיכתבו, נאים׳ 

בידו, עפרונו למערכת, נכנס מוזס היה הימים, באותם סיפרו וכך, 

וגם וגברו, הלכו הרטינות עניינים. מסדר קצת, מוסיף קצת, מוחק 

הוסיפה לא חדש ערב עיתון להוציא עומד "הארץ" שעיתון השמועה 

לניו־יורק נשלח קרליבך הגמל. גב את ששבר הקש הגיע ואז למורל. 
הדיווח אפשרויות המאוחדות. האומות עצרת דיוני את לכסות כדי 
איש ומחשבים פקסימיליה ועל מאוד, מוגבלות הימים באותם היו 

את ופספסו להגיע פעם לא איחרו שלו הדיווחים אז. חלם לא אפילו 

שמ- דחופים מברקים להבריק התחיל קרליבך העיתון. של הדד־ליין 

מברק לקרליבך ושלח הבזבוז על התרתח מחם כפול. בדיוק היה חירם 

בשביל מדי יותר היה כבר זה בדחיפות. לטלגרף חדל הלשון: בזו 
של עיתון חדש, ערב עיתון על חלום לרקום התחיל והוא קרליבך, 

כלשונו. הון, בעלי של ולא עיתונאים 

החל וכך במערכת, המרכזיים האנשים את סביבו אסף קרליבך 
של אפלים, אחוריים, בחדרים בסתר, נפגשים היו הם הגדול. הקשר 

מושג היה לא למוזס בבית. קרליבך אצל או בתי־מלון, של בתי־קפה, 

של כשהלהט וגידים, עור קרם החלום גבו. מאחורי שהתרחש מה על 
כל את כמעט אחריו סחפו שלו המנהיגות וכושר הכשרון קרליבך, 
ובמינהלה. בדפוס מרכזיים אנשים כולל אחרונות", "ידיעות מערכת 

עיתונו למערכת מוזס קיבל עובדים, במקום בפברואר,  4ב־l ואז, 

הגדולה. הפרישה על מכתב 
מוזס של והעיתון "מעריב", של הראשון הגיליון יצא למחרת 

בין ששוררת לשנאה שתשווה שנאה כמעט אין מאז חיים. שבק כמעט 

המערכת ראש  ,24בן שואה ניצול אז היה יורקובסקי העיתונים. שני 

להחזיק הצליחו יחד מחם. משפחת של מבשרה ובשר בירושלים 
הבוג- את להשמיד נשבעו יחד להתפרק, שאיים העיתון את בשיניים 

היה לא אופוריה. היתה מעריב", "ידיעות אז שנקרא וב״מעריב", רים. 

הצליחה. שההרפתקה ספק 

"מעריב": של וחמש העשרים יובל בגליון גולדשטיין רב כתב וכך 
שתקום בארץ, עיתונים של הופעתם ימי בכל הזה כדבר היה "לא 

ליסד ותצא העיתון בבעל אי־אמון תביע עיתון, של שלמה מערכת 

הון, בעל של מו״ל, של ולא עיתונאים של עיתון משלה: ביטאון לה 

קרבות, זירות הדרכים וכל היתה, חזית הארץ כל מפלגה... של או 
וב־ בסימטאות החזית קווי התפתלו הארץ מערי גדולה עיר ובכל 

היה חשוף רחוב וכל צלפים, עמדת היתה גבוה בית ובכל מבויים, 

ההווי בתוך ליריות. מטרה היתה שבדרך מכונית וכל מוות, לכדורי 

צעדיו את ׳מעריב׳ עשה החיים אורחות ושיבוש פתאומי מוות של הזה 

שזה דם, השותת הלוחם, היישוב הרגיש מופלא ובאורח הראשונים. 

ראשון. ממבט אהבה של עניין כאן היה עידודו... מקור שלו, עיתונו 

מדבר והוא צורך, על העונה עיתון שזה היה ברור אחד מספר מגיליון 

ללבותיהם." והנכנסת לקוראיו המובנת בלשון 
היסטרית, להצלחה היה "מעריב" מליצית, ופחות פשוטה בשפה 

האידיאליס- שגם אלא במדינה. הנפוץ לעיתון הפך קצר זמן ובתוך 

וחי־ עיתון להחזיק מאור קשה הון שבלי הבינו "מעריב" של ההם טים 

לימים נתניתי, עסקים איש בן־עמי, עובד את מצאו הם משקיע. פשו 

כדי הרצליה. עיריית ראש לנדאו, אלי של וחתנו נתניה עיריית ראש 

ומנ־ הון מניות לחלוקת קומבינציה מצאו שליטה, על חיכוכים למנוע 

הוא הדרך. אצה ליודקובסקי 

בואן מקרב. לצאת כבו־ רוצה 

אותו העמיד שמקסוול 

ישראל", "מידור בראש 

להוציא יודקובסקי הצמית 

דולל וחצי כמיליון 

הבוס באמת מי לאנשים התברר לאט לאט מזה. יותר ואף קורקטיים ביניהם היחסים היו בהתחלה דיסגב׳יק: ועידו )מימין( יודקובסקי דב 

7 

 45בשז׳ המשך 

 5.7.91החשדא. בחםlז  l*כחדשlח, 10סף 



אחד כשלכל קואופרטיב, כמעין התנהל והעיתון הצבעה, יות 
לי־ נטל קרליבך אחרי מניות. של חבילה יש ומהוותיקים מהמייסדים 

הנוכחי. העורך עידו, של אביו דיסנצ׳יק, אריה העריכה את דיו 
מאחור שחקים. הרקיעה ההצלחה וגדלה, הלכה העיתון של התפוצה 
הקצב. את להדביק מנסה אחרונות", "ידיעות ופצוע חבול השתרך 

נוסחת את למצוא "ידיעות" הצליח האב, דיסנצ׳יק ימי בסוף רק 
נח הרחב. הקהל לטעם מדהים בדיוק שקלע עיתון וליצר ההצלחה 

יחד עבדו, יחד להפרדה. ניתן בלתי צמד היו יודקובסקי ודב מוזם 

היתה שלא להמראה "ידיעות" את ושיגרו מותניים שינסו יחד עשו, 

יוד־ המסחרי, בצד טיפל מוזס בכלל. המערבית בעיתונות כדוגמתה 

הצליח כתבה, כתב לא שמימיו האיש העריכה. על מופקד היה קובסקי 
פיתח כך שבתוך נכון וגדלה. הלכה שתפוצתו עיתון ידיו במו ללוש 

מפתח, אנשי עם וחברתיים כלכליים קשרים של ענפה מערכת 
אנשים. אותם את גם אבל העיתון, את ששירתה 

לתפקיד נכנס  974ב־1 הקיר. על הכתובת את ראו לא ב״מעריב" 
מוני- רב עיתונאי "ידיעות", מפורשי הוא גם רוזנפלד, שלום העורך 

מספר עיתון את לידיו קיבל הוא הג׳נטלמנים. מארץ וג׳נטלמן טיז 
בא אחריו שתיים. מספר עיתון שנים כחמש כעבור והחזיר אחת 

הנ- באה ועימו העיתון, של הפובליציסטים מוותיקי שניצר, שמואל 
מהשל- המערך את שהורידו כוחות שאותם אומרים יש הגדולה. פילה 
מהתנודות מנותק היה העיתון מגדולתו. "מעריב" את גם הורידו טון׳ 

ולא לצעירים פנה לא הקרקע, לפני מתחת שהתרחשו החברתיות 
גם ופנה מלקחיים בתנועת עבד ש״ידיעות" בשעה המזרח. עדות לבני 

כות- "מעריב" העדיף האינטליגנציה, של לטעמה וגם הרחוב לטעם 
רצה לא והקהל הקהל, את לחנך אהב "מעריב" והטפה. מסובכות ר™ 

יותר. להתחנך 

מקסוול וסל ההשתלטות 

של במקומו לעורך שנים שש לפני דיסנצ׳יק עידו של מינויו 
בן נסיך, צעיר, היה הוא תקווה. של זיק לרגע עורר שניצר, שמואל 

רפורטר של רקורד איתו הביא הוא העיתון. מעצמות עצם למייסד, 
עד זוכרים שלו ההכתרה נאום את מוצלח. חדשות עורך ושל טוב 

באותו עלה איך כשסיפר בעיניו, רק ולא בעיניו, עמדו דמעות היום. 
שיחה איתו לשוחח איתו, להתייחד אביו, לקבר פעמים כמה שבוע 

העלייה הסוס,, על עולה שהעיתון לכולם נדמה היה לרגע אילמת. 
את הצדיקה כמו דיסנצ׳יק, של הראשונה בשנתו שבאה בתפוצה 

מבני רכשו כבר בן־עמי של חלקו את כסף. היתה הבעיה התקוות. 

כבר המניות. מהון אחוז  oלכ־3 חדש משקיע חיפשו ועכשיו משפחתו, 

צחוק בהם, משקיעים, עם מגעים התחילו כעורך שניצר של בימיו 
על הסכמה הושגה לא דברת. של בראשותו כלל חברת הגורל, 
הפועל. אל יצאה לא והעיסקה המחיר, 

ואיל הון איל מקסוול, רוברט את לדיסנצ׳יק שידכו הבא בשלב 
השושבינים הימים. באותם עליו ידוע היה הרבה שלא עיתונות 
הסכים מקסוול נאמן. יעקב ועורך־הדין מאיר אהרן היו לעיסקה 

דיסנצ׳יק, של בראשותו "מעריב", ואנשי לצפוי, מעל הרבה לשלם 
שמב- האמינו תמימים רק אבל אחוז.  oכ־3 לו ומכרו בפיתוי עמדו לא 

מתכוון שמקסוול אז כבר ברור היה פסוק. סוף זהו מקסוול של חינתו 
להר- כדי מבצע. מקסוול מתכוון, וכשמקסוול העיתון, על להשתלט 

"מע- של המפורסם בצ׳רטר דיסנצ׳יק נפנף והמצפון, הרוחות את גיע 
העי- מתקנון חלק להיות שהפך המערכת, עצמאות את המבטיח ריב", 

תון. 
מסמל רבים שבעיני בעיתון, הגדול הגרפי המהפך בא  1987במרס 

עשו הגדול, בשינוי שם עסקו שלמה שנה הסוף. התחלת את 

יוד־ לא. ומה סקרים אזרחים, של עבודה קבוצות הקימו תחקירים, 

לומר אפשר אם מיודד, כבר אבל ב״ידיעות", אז היה שעור קובסקי, 
אחד, מוסף תשנה הגדול. השינוי מפני אותו הזהיר דיסנצ׳יק, עם כך, 

לא ובוודאי העיתון, כל עם למהר צריך לא מגיבים. איך תראה יעץ, 
הישר, השכל על גברה העשייה התלהבות אבל לוגו. להחליף רצים 

את שנאו "מעריב" קוראי לסקרים, בניגוד בבת־אחת. בא והשינוי 

רוח את ודיסנצ׳יק קוראיו, את לאבד התחיל העיתון החדש. המוצר 

לי- קיבל הוא אביו. שהקים במפעל ועוד שנכשל, הבין הוא הלחימה. 
אותה. ומסמס ירושה דיו 

שהסט- עניין, למעשה איבד שדיסנצ׳יק לאנשים נדמה זמן מאותו 

במה לעסוק שבמקום העיקר, להיות הפכו שלו האישי והמעמד טוס 

שגריר כמו ממלכתי, תפקיד איזה לעצמו מחפש הוא לעיתון, שחשוב 

בפר- נסלח הבלתי טיפולו את להבין אפשר כזה רקע על רק למשל. 

שמעון אל הלך לפרסם, ובמקום כולם, לפני ידע הוא השב״ב. שת 

למרוקו נסע אחר־כך לו. וליעץ בו להיוועץ ממשלה, ראש אז פרס, 
כל את פרסם עור פשע, על חטא להוסיף וכדי העניין. מכל ושכח 

קיבל גם הפרשה. על "מעריב" שהוציא מיוחדת בחוברת הזה הסיפור 

מהעיר. גורש וגם מסריחים, דגים אכל גם בעיתון, אז אמרו מכות, 
חלקו את הגדיל כשמקסוול החלו באמת הגדולות הסערות אבל 
ובשבועת דלת בטריקת "ידיעות" את שעזב ויודקובסקי, במניות, 

וליודקובסקי אחוזים  45למקסוול היו עכשיו לשכונה. הגיע נקם, 
התחייבות הנותרים האחוזים  50לבעלי ניתנה מעמד באותו חמישה. 

ההוא, ההסכם על־פי שנים. חמש בתוך חלקם את לרכוש מקסוול של 
מחיר דולר. מיליון  9ב־3 העיתון שווי הוערך ה״פוט", הסכם שנקרא 

אבל לומר, צריך דיסנצ׳יק, של יפה הישג היה זה הדעות. לכל מופקע 
באותה לעצמו דאג שדיסנצ׳יק זה אז, ידעו לא ועמיתיו שחבריו מה 

לכל משכורת חודש של פיצויים מדהים: פרישה להסכם גם הזדמנות 
צמוד לחודש, שקל אלף  4כ־2 על עומדת כשמשכורתו עבודה, שנת 

של ופנסיה הפרישה; אחרי מלאה משכורת של שנתיים עוד למדד; 
ימי סוף ועד ימיו סוף עד השנתיים בתום מיד ממשכורתו אחוז  70

אשתו. 

אנשים לשלושה־ארבעה ידוע שהיה כמוס סוד היה החוזה תוכן 

ההסכם, פרטי את "הארץ" בעיתון גנאור אבי פרסם השבוע בלבד. 

הצ׳רטר את מכר שדיסנצ׳יק אמרו התפלצו. פשוט וב״מעריב" 

שהלכו לאלה ולא לעצמו רק שדאג אמרו כסף, בעבור שלו המפורסם 
שהוא אמרו כך, נוהג היה לא שאביו אמרו קטנה, לא דרך כברת איתו 

עכשיו מסתגר עצמו דיסנצ׳יק הון. איל של לחסדיו אותם הפקיר 

ועכשיו במיוחד, קומוניקטיבי טיפוס נחשב לא מעולם עצמו. בתוך 
במסדרון הוותיקים העובדים אחר אותו תופס ושם פה פחות. עוד 

אכפת שלא כמי נראה דיסנצ׳יק אבל עליו. חושב הוא מה לו ואומר 

צריך וזה המניות, של במחיר מאמין, הוא לחברים, דאג הוא יותר. לו 
שלא אז מהכסף, שליש רק מקבלים היו הוא, אלמלא אותם. לספק 
המוח. את לו יבלבלו ושלא יקטרו 

למסור ממזכירתו וביקש הזאת לכתבה להתראיין סירב דיסנצ׳יק 
אני זו. בכתבה שאלה לשום לענות רוצה "אינני הבאה; התגובה את 

לי(, )שאין מקורבים על־ידי בשמי, כאילו שנאמר מה שכל מצהיר 
אינו מלבדי איש בלבד. ניחוש בבחינת הוא באלה, וכיוצא קרובים 

כלפי וחש חושב אני מה יודע אינו ואיש לאשורן, העובדות את יודע 
שמתיימרים מי ב׳מעריב׳. מתרחש איננו או מתרחש שכביכול מה 

לחוץ. איש ומטעים." טועים עמדתי, את להציג 
התרחש דיסנצ׳יק, של כלשונו ב״מעריב", מתרחש שכביכול מה 

אותו מינה פרטית, חברה לו ופתח כלל חברת את דברת כשעזב כך. 
הוא הצרות. מתחילות שהנה הבין דיסנצ׳יק בארץ. לנציגו מקסוול 

המנהלים למועצת דברת את ימנה שלא וביקש מכתב למקסוול שלח 
לא מקסוול "מעריב". על מודעות חרם עשה דברת כי העיתון, של 

המ- מועצת לכינוס חיכה לא אפילו הוא הזאת. הפנייה את אהב ממש 

לדירקטור במקום אותו מינה אלא דברת, את למנות כדי נהלים 
לא בכלל שהוא לדיסנצ׳יק הבהיר גם חגיגית הזדמנות ובאותה חליף. 
העסקיות. מהתוצאות ולא מהעריכה לא ב״מעריב", מהמצב מרוצה 

אומר. שהוא מה שיעשו בבקשה, אז כסף, עוד ממנו רוצים אם 

היה הוא שלו. הפרישה חוזה את שיאשררו דיסנצ׳יק רוצה כעת 

לעשות רוצה הוא לפרוש, עליו נגזר אם אך עורך, להישאר מעדיף 
ארנסט של מהתקדים חושש דיסנצ׳יק בכיס. מאושרר חוזה עם זאת 

אותו. יכבדו ולא בסתר, שנעשה חוקי, לא שהחוזה שיגידו יפת, 

והודיע נזעק הוועד וגם החוזה, את לאשרר מת לא מצידו, מקסוול, 

בינ- שמח. החברה. את לרושש עומד ההסכם כי לבית־משפט שילך 

את למקסוול למכור ומחכים האחרים המניות בעלי עומדים תיים 

מיוצ- דיסנצ׳יק, כמו הם, אבל הפוט, הסכם של הגבוה במחיר חלקם, 

איכשהו שהצליח עצמו, בזכות קטן לא שועל כספי, רם על־ידי גים 
מת מקסוול המכירה. לבין דיסנצ׳יק של ההסכם בין לינקג׳ ליצור 

תקנון את לשנות כדי מהמניות אחוז  sל־7 להגיע צריך הוא לקנות. 

המנדים למועצת מאפשר שלא הסעיף אותו מעניין בעיקר העיתון. 
והוא חפץ. הוא שבו העורך את לו ייתנו אחוז  75בעורך. לבחור 

המשוכללת הצבע למכונת ערבויות ייתן לא לו, ייתנו לא אם מאיים. 
בבת־ים. שמחכה 

על מדברים שניט זה אש. למלכודת הפכה מזמן כבר הזו המכונה 
התמסמס. העסק אבל "מעריב", של הפורמט שינוי ועל צבע הכנסת 

מי־  25רק עולה היא מכונה, לי יש אדיר. רעיון עם מקסוול בא ואז 
הפי- את בלעו "מעריב" אנשי אותה. קנו מופלאה, מכונה דולר, לייז 

זו מספרים. וכמה בכמה העיתון על גדולה שהמכונה למרות הזה, תיון 

בלי מהלכים. מעט לא לבצע למקסוול אחר־כך שאפשרה הגיבנת 
את דיסנצ׳יק הבין מסוים בשלב להסתדר. אפשר היה לא שלו הכסף 

מאוחר אחרים. משקיעים למצוא וניסה נפל, הוא שאליו הפח גודל 

על שלו ההשתלטות מקסוול, של ערובה בני כולם כבר היו כעת מדי. 
זמן. של שאלה רק כבר היתה העיתון 

מבח&ו, לקרב. לצאת כבר רוצה הוא הדרך. אצה ליודקובסקי 
להתחיל כבר שיוכל רק לכולם, שייתנו הכסף. את לדיסנצ׳יק שייתנו 

אותו העמיד שהמיליארדר מאז מקסוול. עם בעיות יש לו גם לעבור. 

וחצי כמיליון להוציא יודקובסקי הצליח ישראל", "מירור בראש 

חור מין גבוהות. משכורות עם אדם כוח אסיה, בבית משרדים דולר. 

אין בינתיים אבל מוכשרים, ועורכים עיתונאים לתוכו ששואב שחור 

הק- שכל ובצדק, ב״מעריב", פוחדים כעת מרוצה. לא מקסוול תוצרת. 

יפוטרו, אחד מצד יבוטל. וה״מירווי" "מעריב", לתוך תישפך הזו בוצה 

ארב של המשכורת על עתק. משכורות עם אחרים ייכנסו שני מצד 

ב״מעריב’ מהלכות כבר מ״ידיעות", יודקובסקי עם שפרש ברוך, 
לספר. יודעים הם הוצאות, פלוס לחודש שקל אלף  30שלמות. אגדות 

של לאלה דומות לא כלל ה״מירור" של המשכורות נכון, לא או נכון 
"מעריב". 

שמקסוול המקומונים רשת מעל מרחף נוסף גדול שאלה סימן 

ל״ידי^ת’ שיש מה כי תוקף, בכל רוצה יודקובסקי להוציא. מתכנן 

תק- לו להכין ממנו ביקש מקסוול, אומרת זאת דברת, צריך. הוא גם 
ודברת הכין יודקובסקי הצבע. מכונת ניצול ושל מקומונים של ציב 

מר- הקטנים, המניות בעלי העיתון, ותיקי כועסים. הכול עכשיו פסל. 

רוצים הם הכסף, את רוצים הם דיסנצ׳יק. של ערובה בני כמו גישים 

תחושת וזנוח, בודד מרגיש מצירו דיסנצ׳יק ודי. הגבוה במחיר למכור 

עיתו- של עיתון הקים אביו החוצה. בדרכו אותו תלווה קשה כישלון 

החלום. את שבר והוא נאים, 

קוו־אי לסקרים, ,בניגוד־ 

הבllצר־ את שנאו "מעריב 

מאבד התתיל העיתון התדש. 

את ודיסנצ׳יק קוראיו, את 

תבין הוא הלחימה. רוח 

במפננל ועוד־ שנכשל, 

אביו שהקים 

את אוכלים דברים שני 

העובדה מבפנים. יודקובסקי 

"ידיעות" של שהתפוצה 

וחוסר־ עזיבתו. מאז גדלה 

עיבזו להביא הצלחתו 

האנשים את ל״מעריב" 

 f*בהם שרצה 

דברת אהרן את למנות לא ממנו ביקש דיסנצ׳יק מקסוול: רוברט 

העיתון של המנהלים למועצת 
המקומונים. של תקציב לו להביו מיודקובסקי ביקש דברת: אהרן 

בסל ודברת הכין, יודקובסקי 
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ההשתלטות 
 7נזעמ׳ המשך 
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