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ה דיין משה שר־הביטחון של מקורביו

 את להעביר לנסות כמאמץ במערכה חלו
 שר־ של ופיקוחו לשליטתו שירותי־הכיטחון

הביטחון.
המו קהילת של אחרות וזרועות שירותי־הביטחון

 ראש־הממ־ למישרד כיום כפופים הישראלית דיעין
 ישירה גישה או שליטה כל אין ולשר־הביטחון שלה

 תהליך אלה שירותים עברו האחרונות בשנים אליהן.
להפ אפשרות כימעט ואין א־פוליטיזציה של יסודי
פנימיות. פוליטיות למטרות עילם

ה להכללת עינו את לטש שמזמן דיין,
 את לנצל מנסה פיקוחו, כתחום שירותים
להו כדי מינכן שואת כעקבות המשכר

 של משליטתם שירותי־הכיטחון את ציא
 למישרד■ והעברתם וסננה ראש-הממשלה

הביטחון.
החד כל את להרגיע מנסים דיין של מקורביו

 בדרך המנצלים אלה אצל בעיקר מתוכננות, עות
 שכבר הטיסה בחברות המוזלים החורף מחירי ;;ת כלל

לתוקפם. נכנסו
 רכים, ישראליים סטודנטים דחו כן כמו

 וששהו באירופה, באוניברסיטאות הלומדים
לימו למקומות החזרה את כישראל, הקיץ
דיהם.

ב של ט■!!■! מונעים ת כ
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 מנסה בטלוויזיה עובדי-החדשות ועד
הצב ככתב שי נחמן של מינויו את למנוע

ול הטבות לקבל כדי הטלוויזיה, של אי
 למילוי הטלוויזיה הנהלת על לחץ הפעיל

 להן שאין העובדים, של שונות תביעות
הצבאי. הכתב של במינויו קיטר כל

 שידורי של הצבאי הכתב כה עד שהיה שי, נחמן
מה השידור רשות הנהלת על־ידי הועבר ישראל,

 הצבאי הכתב של מינויו בעקבות לטלוויזיה, רדיו
 אבל בגרמניה. הטלוויזיה ככתב בן־ישי, רון הקודם,

 עם פעולה לשתף לא מאיימים בטלוויזיה העובדים
 עוד כל תפקידו, את למלא לו לאפשר ולא שי נחמן

העובדים. של תביעות של שורה תתמלא לא
 עובדי אבל שי, לנחמן ישירה אינה ההתנגדות

 העברת של לעקרון הסכמתם את מתנים הטלוויזיה
לדרישותיהם. בכניעה לטלוויזיה מהרדיו עובדים

ש ידלין יפרו
ת ר ב ח העובדים״ מ,

 ידלין, אשר העובדים״ ״חכרת מזכיר
בן־אהרון, יצחק ההסתדרות למזב״ד הודיע

כש שירותי־הביטחון, של חוקי בלתי מניצול ששים
 פעולה כל טעונה שממילא דיין, של בשליטתו יהיו

כולה. הממשלה של אישור שלהם

ת ירידה כר ת ני סו טי ב
שראליים דחו״ל י

הש כשלושת מורגשת ניכרת ירידה
ה הישראליים במיספר האחרונים בועות

 הטירור גל כעקבות כנראה לחו״ל, יוצאים
 מהאווירה וכתוצאה בחו״ל ישראלים נגד

הכללית.
 בעונה לחו״ל יציאות של העונתית לירידה נוסף

נסי של ניכר ביטול הנסיעות במשרדי מציינים זו,

מתפ לינואר כראשון לפרוש עומד הוא כי
העובדים״. ״חכרת מזכיר קיד

שיד־ על־כך ביקורת נמתחה האחרונים בשבועות
 במקומו קופת־חולים מנכ״ל לתפקיד גם ייבחר לין
 בחברת לתפקידו במקביל שנפטר, סורוקה משה של

שיס ידלין של להתפטרותו הסיבה זאת העובדים.
בקופת־חולים. רק תפק
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 לשר־ בתביעה לפנות עשויה הטלוויזיה הנהלת
לחקור כדי פנימית חקירה ועדת להקים המישטרה

 הטלוויזיה כתב את היכו מישטרה שאנשי אירע כיצד
 עמיחי של מעצרו את שכיסה בעת גולדשטיין, אורי

לחו״ל. נשק הברחת בנסיון החשוד פגלין,
 להתקרב צלמו עם גולדשטיין כשניסה

ה המטה ליד פגלין הוכנס אליה למכונית
 בלשים, עליו התנפלו המישטרה, של ארצי
ה חוט את קרעו הצלם, ואת אותו היכו

במסרטה. והיכלו שלו מיקרופון
 של המנוח המפכ״ל במקום נכח כמקרה
 מייד הזמין הוא סלע. אהרון המישטרה,

 שעה עימו שוחח למישרדו, גולדשטיין את
 את ולהעניש כפרשה לחקור והבטיח ארובה

בטל תוזכר לא שהתקרית כדי האשמים
 הבטחתו את למלא הספיק לא סלע וויזיה.
מילויה. את מיורשו יתבעו ועתה

פ מדוע ר ר1מ פי ס
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 ב־ שמקורם האחרונים, בשבועות הפירסומים
 במם הצפויות רבות הקלות על מישרד־האוצר,

 מוקש אלא אינם ,1973 אפריל מחודש החל ההכנסה
במשק. סערות ולמנוע הרוחות אח להרגיע שנועד

הכ המכמיהות השונות, התוכניות
 ל״י 250 של לסכום עד נוספת פנויה נסה

 ל״י 2000כ- של הכנסות לבעלי לחודש
 דרישות למנוע אלא נועדו לא להודש,

ההכ כעלי שכבות כקרב שכר להעלאת
 האקדמאיים. אצל וכעיקר הבינונית נסה

 להתחמק אומנם יוכל לא מישרד־האוצר
 להטיל ייאלץ הוא אולם אלה, מהקלות

 את שיעקרו שעות כצורות נוספים מיפים
 את להגביר העלול הפנויה ההכנסה עוד,?

האינפלציוניים. הלחצים
 ההקלות, לצד הצפויות ההחמרות על התוכניות

כמוס. בסוד נשמרות ,1973 מאפריל החל

ם טהשטרוים ערבי
המגדיוה בשירווו

 העסקת של כאיום משתמשת הממשלה
ה בשירות המוחזקים מהשטחים ערבים
 עוכדי-מדי- של תביעות לרסן כדי מדינה,

שכר. להעלאת נה
 משרד מנכ״ל בין השבוע שהתקיימה בישיבה
 הועלו בו המישרד, עובדי ועד חבר לבין התיקשורת

 המנכ״ל, הודיע העובדים, של חדשות שכר תביעות
תביעו את העובדים ירסנו לא אם כי סורוקור, שמחה
עוב המישרד לשירות לגייס יהסס לא הוא תיהם׳

מהשטחים. ערבים דים

ה ק תי  - עיתונאית א
ר גושא מ א מ ל
מע לכיסוי הירושלמיים העיתונאים של הנסיעה

 מוצא נקודת משמשת בארצות־הברית, הבחירות רכת
 אתיקה בעיות על גולן מתי הארץ כתב של למאמרו

הבא. העיתונאים כספר יופיע המאמרמיקצועית.
 כדוגמה זה כמעשה להשתמש מתכונן גולן

העיתונאי. מקצוע ♦טל לרעה לניצול
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 המייצג טל, שבתאי הישראלי העיתונות צלם
 השבוע הודח שטרן, הגרמני השבועון את בישראל

 שברוב אחרי בישראל, כתבי־החוץ בתא מחברותו
אמון. בהפרת התא הנהלת על־ידי הורשע קולות

 כישראל הזרים הצלמים בנציג צורן! טל
 הכיפורים יום ערב כלבנון צה״ל לפשיטת

העיתו את ישמשו שתמונותיו ב״פול־מן״,
 שהפעם מאחר בולה. והזרה הישראלית נות

ה בכוח נכבדה נציגות לעיתונות ניתנה
 צלמים עיתונאים, 15מ־ פחות ולא פושט,
 החליטו לפשיטה, צורפו טלוויזיה ואניטי

 תקנה שום הפעם להפר לא העיתונאים
צה׳״ל. בהם שנתן האמון את להצדיק כדי

 את מסר לא כי טל האושם הפשיטה בתום אולם
נמ מצילומיו חלק וכי ל״פול״ שצילם הפילמים כל

 אותו מצא החוץ עיתונאי ועד ידו. על כבלעדיים כרו
באירגון. חברותו את והפסיק אשם


