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 היד■ פו״ם חניכי בפני דיין משה של נאומו עיתוי
שיקולים: מכמה ונבע היטב, מחושב

 יוהרתו ירידת על לו דיווחו #יועציו
 תשו■ למשוך נסיונו שניכשל אחרי בציבור.
 ים כחוף הופעתו על־ידי חיוכית מת־לב
 רכות. תגובות לעורר הנאום הצליח נתניה,
צי ויכוח של כמרכז שוב דיין את ולשים

סוער. בורי
 התפשטות של קו על כגלוי בהכריזו #

 אכא של כגכו סכין ביודעין נעץ ישראלית.
 ה־ לעצרת שר־החוץ של צאתו ערב אבן,

 והתעמולה שהדיפלומטיה ספק אין או״ם.
 משלחת נגד כנשק כנאום ישתמשו הערכית
ישראל.

 ממיפרשיו הרוח את גם דיין הוציא זה, קו בנקטו #
 וכד׳ססן, כפחדן הזדמנות בכל המשמיצו וייצמן, עזר של
הניצים. מחנה כמנהיג מקומו את לרשת כדי

ת אישיות כ ל מ  ■ת מ
1972 בקיץ שר

 מכבר שזה בכירה, בטחונית ממלכתית אישיות
 מפלגת־העבודה מטעם הממשלה כחבר בחשבון נלקחה
תצ הקואליציוני), החשבון לפי שר לה מגיע (שעוד

.1972 בקיץ לממשלה טרף
הממ תפקידה את תסיים אישיות אותה

 מכן לאחר ותצא ,1971 בסוף הנוכחי לכתי
 המגבית מטעם שליחויות של חודשים לכמה

 מיידי מעבר למנוע נועד זה רווח-זמן בחו׳׳ל.
 פוליטי־מפלג־ לתפקיד הנוכחי התפקיד מן

וייצמן. עזר בנוסח תי,
 כשר תכהן אישיות שאותה הקודם, לרעיון בניגוד

 כשר לכהן עכשיו החליטה היא והתעשייה, המיסחר
חולין. בענייני שקיעתה את למנוע כדי תיק, בלי

שבוע  עסקניות - ה
קר ת החו ש ר פ  ב
׳ נפט ״נתיבי
 לממשלת המשפטי היועץ בן־זאב, משה עורך־הדין

והמש האוצר שר ידי על שהתמנה לשעבר, ישראל
 נגד שהועלו להאשמות יסוד יש אם לחקור כדי פטים
 הממשלתית החברה נפט, נתיבי מנכ״ל פרידמן, מוטי

חקי את יסיים — סיני של הנפט בהפקת העוסקת
לשרים. מסקנותיו את ויגיש השבוע רתו

החו ימצא שבמסקנותיו הנמנע מן לא
כהת שהואשם המנכ״ל, פרשת מלבד כי קר,

 עוד לחקור מקום יש כדין, שלא עשרות
אי להאשים כדי כהן שיש רבות, פרשיות

בעבי הישראלי הנפט בעולם נוספים שים
 התגלו כך על נתונים שונים. מסוגים רות

המת על עדויות גביית תוך באקראי, לחוקר
נפט״. ״נתיבי כחברת רחש

 בנפרד לחקור, המכס שלטונות ממשיכים בינתיים
 על שנעשו הברחות של פרשיות בן־זאב, של מחקירתו

 הברחת נחקרת השאר בין נפט. נתיבי עובדי ידי
 אחד של לדירתו איטליה, מתוצרת רהיטים, מערכת
הישראלי. הנפט בעולם הבכירים האישים

ד  תביעודו שד ג
ח או על ה ר ר שכ

 על ההחלטה עם כי הממשלה לציפיות בניגוד
 גופים ידי על העלאת־שכר תביעות ירוסנו הפיחות
 ניכרת הרעה מומחים חוזים הישראלי, במשק שונים

התמו לגרום העלולה בצורה העבודה, יחסי בתחום
שבי של וגל העבודה הסכמי כל של כללית טטות
חיוניים. בשירותים תות

האמ יצליחו לא מומחים אותם לדעת
 עליית של גל למנוע הממשלה שנקטה צעים

 מזה בהרבה גבוה בשיעור כללית, מחירים
שיח אחרי האוצר. כלכלני כתחזיות שנחזה

 השכירים, ציבור של הראשוני ההלם לוף
ה השכבות של הכלכלית המצוקה תמצא

 ברוטאליות בשביתות ביטויה את מקופחות
בחו להם הורגלה שהמדינה מאלה בהרבה

האחרונים. דשים

ל פעולות מו תג
הצהרונים בין

 וידיעות מעריב המתחרים, הצהרונים שני מלחמת
ש אחרי תגמול. פעולות של צורה לבשה אחרונות,

 בעמודו מרכזית בידיעה שעבר, בשבוע פירסם מעריב
ב המפרסם קינן, עמוס של מעצרו דבר את הראשון
ידי עורכי השבוע נקמו צבאי, בכלא אחרונות, ידיעות

במעריב. אחרונות עות
 ״מעריב״ כאשר האחרון, שישי כיום

 הצכאי כתבו מעצר דכר את מלפרסם נמנע
 הידיעה את פירסם לפריצה, בקשר כחשוד

עור הבליטו שמות, ללא החשודים מעצר על
 בכותרת הידיעה את אחרונות״ ״ידיעות כי

 בהם חזרו מכך כתוצאה הראשץ. בעמודם גדולה
 מעצרו דבר את לפרסם שלא מכוונתם מעריב עורכי

החקירה. לסיום עד בעיתונם לנדאו של

 ״,ע - צנזורה
כוזב תרגום

 נאום על צנזורה להטיל סאי-אפטר מכיוון
 עוד חמור צעד חשכוע ננקט שר־הביטחון, של

לעיתו דבריו של כוזב תירגום מסירת :יותר
 (ראה פו״ם חניכי בפני בנאומו זרים. נאים

 ״עלינו :כלהלן המכריע הפסוק היה הנדון)
המוחזקים בשטחים גם עצמנו את לראות

 פוסט״ ״ג׳רוסלם העיתון קבע.״ כממשלת
 בעמוד שלו, הידיעה בראש זה פסוק פירסם

 בתיר־ אולם כהלכה. אותו ותירגם הראשון,
 הפסוק הופיע הזרים, לכתבים שנמסר גום

 בשטחים גם עצמנו את לראות ״עלינו בנוסח
המסלף דבר — הקיים״ כשילטון המוחזקים
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טריביון״ ב״הראלד הקטע

 הנאום הופיע זו בצורה התוכן. את לחלוטין
 בקרב לזעם גרם הדבר העולם. עיתוני ברוב

 בסילוף הבחינו כאשר המרומים, הכתבים
קורבן. לו שנפלו

 עבריות ראש■
מערך מטעם  ה

ד ב שר וג ה ם נ■ ־
רא מטעם לאחרונה שנערכו כפגישות

 הצעות הועלו המערך, מטעם עיריות שי
 כדי העבודה, צמרת על לחצים להפעלת

 משרד■ תיק של מסירתו את כעתיד למנוע
המפד״ל. איש שהוא לשר הפנים

 התמנה מאז כי סבורים הגדולות העיריות ראשי
שפי משה חיים במקום הפנים, כשר בורג יוסף הד״ר

 הפוגע דבר במשרדו, שולט השר אין המנוח, רא
המקומיות. ברשויות רבים בתחומים

 השר של השליטה חוסר את מייחסים השאר בין
לחו״ל. הרבות לנסיעותיו במשרדו,

ר - דדצאניות ד אסו ס א  ד
ת עדו מס ב מ ב־ א ד־ ת

 ניצב- בתל־אביב, הירקון מרחב משטרת מפקד
 הסמכות את לאחרונה מנצל איבצן, אריה מישנה
 רשאי הוא לפיו ,1968ב־ שהותקן חוק לו שמקנה
 שעשועים ובתי למסעדות רשיון הענקת להתנות
מיוחדים. בתנאים

 חידוש להתנות לאחרונה החל איכצן
 מקוכלים היו שלא תנאים כשורת רשיונות

 אישור לקבד איבצן תוכע השאר כץ כה. עד
 לא :אלה ככתי־עסק העוכדים על משטרתי
 ולאסור משקאות, כמכירת קטינות להעסיק

 כעבריינים הידועים אנשים ועל פרוצות על
וכתי-קפח. מסעדות כאותן לסעוד

ח ש ר  ,,)אדסגינוד פ
ז סז ד נוסך ד

 שהופגזה אלטלנה, האצ״ל, של הנשק אוניית פרשת
 לאחרונה שגרמה העצמאות, במלחמת תל־אביב בחוף
 כנושא שוב להפוך עלולה מחודשת, רוחות סערת

ציבורי. לוויכוח
 עומד הפרשה, של מחדש העלאתה נוכח

ה כזמן לפרסם נקדימץ שלמה העיתונאי
 מכיב לגילויים כולו שיוקדש ספר קרוב

 של ממקורות כעיקר ״אלטלנה״. פרשת
עלו אלה גילויים לשעבר. והאצ״ל חרות

 מחודש ושילהוכ נגדיים גילויים לגרור לים
הוויכוח. של
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ת חוק לפי בו ש ה
 תנאי על צו יוגש בתי־המשפט, פגרת תום עם מיד

 יבקשו הצו מבקשי היהודית. והסוכנות שר־הפנים נגד
 לבוא הפנים שר על יצווה העליון המשפט שבית
יהו לאשה ישראלית אזרחות תינתן לא מדוע ולנמק

הערבי. ולבעלה מעזה דיה
העצ מלחמת לפני שהתגלגלה היהודיה,

 שנישאה אחרי שם ונשארה לעזה מאות
 היא השכות לחוק שבהתאם טוענת לערכי,
ישראלית. אזרחות להענקת זכאית

ר ב ש ס הביון עד חד

 ייצא והערבים הסובייטים הביון מוסדות על ספר
לאור. בקרוב

 ימינו יד שהיה מי על-ידי נכתב הספר
כאח שהפך לביון המרכזי המוסד מנהל של

לעיתונאי. רונה


