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שטורות הונויות 5כ
פסקי אחרי יהודי. מיהו כשאלה חדש משפטי סיכוב צפוי •
 שוב רופאייזן דניאל המומר ני הקובע העליון בבית־המשפט הרוב של הזין
זה. בנושא חדש משפט לעריכת יוזמה תבוא ,המדינה חוקי לפי יהודי אינו

שטרם בן־גוריון, לדויד המקורבים חוגים כולל שונים, מצדדים תבוא היוזמה
בך היהודית. בזהות ולאום דת בין להפריד מקום יש כי הרעיון על ויתרו
 דעת־המיעוט כי סוד זה ואין מפסק־הדין, אכזבתו את הסתיר לא !עצמו גוריון

 שבדיון מאחר לרוחו. הקרובה היא כהן חיים של הנפרד בפסק־דינו שהובעה
 אין אולם חוזר. לדיון מקום אין שופטים, חמשה השתתפו רופאייזן בבקשת

 אם זו, בשאלה לדון יחזור אחר, בהרכב העליון, שבית־המשפט מונע זה
 בין מההפרדה התייאשו שטרם חוגים אותם אחר. מומר של בקשה לו תוגש

 שהובעה לעמדה מסביב רוב להיווצר עשוי אחר, בהרכב כי מקווים ולאום דת
בפסק־ לזכות בעיקר היא החדשה הבקשה מגישי תקות כהן. השופט על־ידי

הראשון. לפסקיהדין בלעדי תקדים של מעמד מתן שימנע נגדי, דיו

 רוב מצד הצפויה השלילית התגובה :זה בכיוון שידחוף נוסף גורם
 האמריקאים העתונים מן כמה ומצד בארצות־הברית, היהודית דעת־הקהל
 ׳המדינה מן הדת בהפרדת העיקריים כתומכים המצטיינים ביותר, החשובים

בארצות־הברית.
 ככנסת, זה כנושא תחיקתית ליוזמה לצפות אין זאת לעומת

 לא שמפא״י משום
 את להחריף תרצה
הדתיים. עם יחסיה

יש אשכול לוי •
מוס על סופית תלט
 הקמתה עם מפא״י. דות

החד לישכת־המזכירות של
 הוא, יעמוד שבראשה שה,

 ל־ ,למעשה אשכול, יהפוך
 ביותר החזק בעל־ההשפיעה

 ישתדל הוא מפא״י. במרכז
 ראובן המזכיר בין לגשר
שר הגוש ראש לבין ברקת

 יותר ׳צדד ני אס נצר, גא
יימנע לא גם הוא בברקת.

בן׳ עם ישירה מהתנגשות

במדינה
ד) מעמוד (המשך
 מושג שום אין לראש־הממשלה כי ביותר.
 ממקום זו אינו שהוא אף רדיו, בענייני
 התערבותו צורת צמוד. מקלט ללא למקום
הכ בעניין להלן) (ראה והשרירותית הגסה

 הזכירה מינהלית, מבחינה רק לו פוף
 קפריזה כל היתד. בהם מנוונים מישסרים

המדינה. לחוק השליט של חולפת
בזנ נכתבות אינן ישראל ל ק! חדשות

 כי נידמה לעיתים אך חמורים, של בות
 פחות לא סביר חמור של זנבו כישכוש

 במדינת החלטות מתקבלות בה הדרך מן
ישראל.

ח ועיקרן ה ס ד
 הנעשה על היתולי, למחזה דמה הכל

מרכו־אמריקאית. ברפובליקת־בננות
 ושר־הבטחון ראש־הממשלה של בחדרו
 שרות־ ומנהלי נערי־חצרו עוזריו, התכנסו
 גיר־ השמיעה מכונת־הקלטה שלו. השידור

 נעצו הנוכחים כל חדשות. מהדורת של סר.
כל לתפוס כדי הזקן, בשליט עיניהם את

נסיון יעשה כאשר גוריו!/
בעל־ למעמד להחזיר רציני
משה את במפלגה השפעה
להח־ עלולים מאידך שרת.

 שר לבין בינו היחסים ריף
דיין. משיה החקלאות

 כין פלירט מסתמן •
והליכראלים. מפא״י
ה תהיה במגעים הפותחת

ברו כוונה תוך מפא״י, פעם
אחדות־ את להפחיד רה

מפניולהרתיעה העבודה,
 ה־ בעניין עצמאיים צעדים

הלי ואילו הצבאי. מימשל
 להצטרף רצונם !עם ברלים,

 יגלו הממשלתית, לקואליציה
 כלפי וזהירה נוקשה עמדה

 כל מפא״י, של נסיונותיה
 כי לחלוטין יוברר לא עוד

.   ״ ריק. תכסיס אינם אלה נסיונות . . . . . . . . .  כעיני להופיע מוכן יהיה יא כקד אהרן ההסתדרות מזכיר •
מוכן הוא מפא״י. של מדיניות־השכר של כמכצע־יחיד הפועלים

שניה, למשך והמיסים השפר יוקפאו לפיה מדיניות־העזכר, את
הפועלים. לריכוזי המדיניות את להסביר לו יעזרו מפלגתו ראשי י

לציז־י יופיעו אשכול ולוי בן־גוריון דויד כי ידרוש הוא

\זשנו!״ \זשנו\ז ״וזרשגוז

 לקבל אומנם
 כ ידרוש אולם

וראשונה: בראש

תמורת
לפועלים. באסיפות־הסברה

כקרוכ: יתכצע והדתיים מפא״י כין חדש הסכם •
 הדתיים־ יסכימו למפד״ל, הרצויים ראשיים רבנים לבחירת מפא״י הסכמת

יחולקו זה הסכם פי על הדתיות. המועצות בכל מפא״י את לשתף לאומיים
^ שיבטיח דבר ),40( _______ומפא* )6070( המפד״ל בין המועצות

השירותים תקציבי על החולש מוסד על ניכרת השפעה לא־דתי

 לגורם לראשונה
החל הדתיים,

 זכלה בשחיטה
הנ)יועד ׳הראשי

 רבנים במינוי
זה, הסכם של

 הרב מקומיים.
את לקוסם ינסה

הראשי
הרבנים

 נסים, יצחק
ההסכם. נגד

הקרבן

כן־ של כפירתו אחרי מחודשת, עדתית תסיסה צפויה •
ן ו רי ו ך ג ר צו ת. כ ו ד ע ״ ג ו ז מי  צמרת בתוך יינתנו הראשונים אותותיה ב

שר־הדואר של מעמדו היתערערות היתר: בין מפא״י. של הספרדיים העסקנים
 בשלב שוראקי. אנדרה גלויות, למיזוג ראש־הממשלה יועץ ושל >שון,1( אליהו
 אשדוד, המקומית המועצה ראש על מפא״י מרכז שיפיעיל הלחץ יותר: נמוך

בעל ״שאינו מפני ׳המתפתחת העיר מראשזת להתפטר חיים, ראובן יוצא־מצרים
מספקת״. רמה

כוושינגטון, הסברה לענייני לציר יתמנה גכתון חנוך •
 בשרותי־חוץ לא גם וכמעט הישראלי, בשרות־החוץ תקדים לו שאין תואר

קולק, בטדי המרד מן הסתלקותו עבור גבתון של שכרו זה יהיה אחרים.
היהפגנתית. מהתפטרותו בו שחזר בהודעתו השאר) (בין שהתבטא

חולפת. העוויודפנים
 שש. בשעה הראשון, ביום זד. היד.

 יישמעו מה להחליט עמד ראש־הממשלה
ב תשע בשעה במקלטיהם, אזרחי־ישראל

ערב. אותו
 מהדורת־החדשות א/ כהולה הודעה
 גאוות היתר. תשע השעה של המשולבת

הרע התגבש שנד, לפני כבר ישראל. קול
 הנוקשה, מהדורת־החדשות את להעביר יון

המודר לשיטה המיושנת, המתכונת בעלת
 נס־ נערכו בארצות־הברית. הנהוגה נית,

 אולם מהדורות־לדוגמה. כמה הוקלטו יונות,
 היד, השרות כי הנסיון, את לדחות הוחלט
 לתפוס רצה לא הקל, הגל בגיבוש עסוק

מרובה.
 השנה, אוקטובר חודש בראשית לפתע,

 :ראש־הממשלה ממשרד בהולה הודעה באה
 ביום החל המשולבת המהדורה את להנהיג

 מישדרי־החו־ לוח התחלת יום בנובמבר, 4
על הממונה קולק, טדי :המחליט רף.
 ראש־הממ־ משרד מנהל בתור ישראל קול

 הבלתי- כשר־התעמולה עצמו והרואה שלה,
המישטר. של רישמי
 באותה הפתאומית? להחלטה הביא מה
 את להכניס בתוכניתו טדי עסק כבר שעה

 היה כן על האחורית. הדלת דרך הטלביזיה
להת יתחילו ישראל קול אנשי כי מעוניין

ב הנהוגה משולבת, במהדורת־חדשות אמן
בעולם. שירותי־הטלביזיה כל

 מספקת. הכנה ללא המהדורה החלה כך
 מבחינות לקוייה היתד. הראשונים בימים
כע בהתמדה. השתפרה היא אולם רבות,

הקלטות המהדורה. 'כללה. כבר חודש בור

 כי אם בארץ, הנעשה מן מצויינות חיות
מסו עדיין היו מחוץ־לארץ דברי־הפרשנות

לשי מהר התרגלו האזרחים למדי. רבלים
לחבבה. ברובם, החלו, טה,

 הודעת־ באה ואו כ/ כהודה הודעה
שע בשבוע השלישי ביום השניה. הפתע

 המהדורה את להפסיק פקודה הגיעה בר
החמישי. ביום החל המשולבת

 עסקו כוחותיו שמיטב בשירות־השידור,
גמו לתדהמה ההודעה גרמה זו•, במהדורה

 גם איש נימוקיה. את הבין לא איש רה.
החרש. האיסור את יזם בדיוק מי הבין לא

 כמה של שילוב הפקודה היתר, למעשה
ה בין ואישים. שיקולים גורמים, וכמה
שאר:
 לגמרי אישית ירחמיאלית קפריזה •

 פולה, אשתו בהשפעת בן־גוריון, דויד של
 אינה החדשה המהדורה כי הרגשה מתוך

די־צורכה. שמרנית
ה לשיטה בן־גוריון של התנגדותו #

 מד,- בגוף להשמיע השדרנים את מחייבת
הכ דיוני על בקטע למשל דורת־חדשות,

 מנחם כמו אנשים של קולם את נסת,
סנה. ומשה בגין

 קזל באנשי קולק טדי של נקמה
הקולק הקמת נגד תעמולה שניהלו ישראל,

הרוטשילדית. באיצטלה החינוכי ביטי
 קול התעצמות מפני קולק של חששו

הצוות. את להכניע והחלטתו ישראל,
קב זו בהשפעת־גומלין כי לוודאי קרוב

 תמיד, כמו קולק. של כוונתו בעיקר עי׳
 הזקן, של אוזנו את לסבר הגמיש טדי ידע

בלתי־רצוי. מגע מכל המנותק
העיק המכה אחד, לאיש מהדורה

 מנהל של ראשו על כמובן, נפלה, רית
אובסיאנ־ (לשעבר גיבתון חנוך :השרות

הע האוניברסיטה ובוגר פולין יליד קו),
 ירושלים בקול עוד בדרכו שהחל ברית,

 מיד התקשר 44ה־ בן גיבתון המנדטורי.
ראש־ד,ממשלה. עם

 לדחות חסדו ברוב נאות ראש־ד,ממשלה
ה ליום ישיבה קבע גזר־הדין, ביצוע את

 לכמה אז עד להקשיב הבטיח הוא ראשון.
 השבוע. יומן למהדורת וביחוד מהדורות,

 אנשי־השידור יביאו לישיבה כי דרש כן
החד מהדורת של מוקלטות הצעות כמה
ערב. לאותו שות

קד עבודה נעשתה ישראל קול באולפני
הות במיוחד, צוחצח השבויע יומן חתנית.

ראש־ :אחד מאזין של לאוזנו כולו אם
 הוכנו תשע השעה מהדורות גם הממשלה.
ו קליל, קטע כל השמטת תוך בהקפדה,

 שימצאו רציניות ידיעות על הדגש שימת
ופולה. דויד בעיני חן

הי התכנסה הראשון ביום דקות. 23
 במשך עליונה. מתיחות של באווירה שיבה

 למהדורה ראש־ד,ממשלה הקשיב דקות 23
!״ ״לא : פסק ואז המשולבת.
לשכ נואש באופן ניסו וחבריו גיבתון

 בספירות הפליג כבר בן־גוריון אך נעו,
ה ולחינוך לאפלטון יותר קרובות אחרות,

דור.
 קול במשרדי המתיחות גברה בינתיים

 בשעה התוצאות. את ידעו לא שם ישראל,
 עדיין, חזר שלא לגיבתון, טילפנו 8.30
השחורה. הבשורה את הודיע וזה

המבו גדלה כן ,9 השעה שקרבה ככל
 ? קרה מה למאזינים להודיע האם כה.

 שהיו הסברה, של משפטים כמה הוכנו
 המהדורה, בראש משודרים להיות צריכים

 לשם לאשרם שיוכל איש נמצא לא אך
שימר.
המופת האזרחים שמעו ,9 בשעה וכך,

הי המשעמם בנוסח חדשות מהדורת עים
 המהדורה גורל על הסבר שום ללא שן,

בן־גוריון. דויד רצה כך כי המשולבת.

מנעו!
• ר ב ר ח צי ה

מת שאדם במדינה בלתי־רגיל זה אין
 השבוע זאת עשה כאשר מהתפטרותו. פטר

 (ראה השידור שרות מנהל גיבתון, חנוך
איש. הדבר הפתיע לא לעיל),

 כמה לפני התפטרותו על הודיע גיבתון
 הקמת על הסוער הוויכוח בעת ימים,

כא ישראל. קול לכותלי מחוץ הטדיביזיה

 סט־ כלל, בדרך עסקו, מחדורה בנל י
 חנוך את כלל כולו הצוות איש. כוונה

 מנהל ;ובביצוע בתיכנון שעסק גיבתון,
 יצחק פגנו גורדון; עמוס החדשות חטיבת

 ירמיהו פינסקר, חגי רונן, יורם וכן גולן;
 שריד, יוסף לוסין, יגאל שגריר, מיכה יובל,
 אפריים זינגר, יהושע לוי, גד יבין, חיים.
ו בן־יעקוב ורדי הרטוב, דניאל להב,
אלדור, רפאל

1316 חדה היזנולט


