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העם
זר.? נוער, זה

 בוחרים מיליון מרבע דמעזה
 הכאות♦ בבחירות ישתתפו חדשים

רוצים? הם מה
 הנכד האשד. היא שגולדה סבורים 940^

 שמשה סבורים 897; הנכון. במקום נה
 840/0, הנכון. במקום הנכון האדם הוא דיין

האי שר־החוץ הוא אבן שאבא סבורים
 נולד אלון שיגאל סבורים 530/0 דיאלי.
זה?). (מה ראש־ממשלה סגן להיות
 במו- ? בביודאבות ? זה סקר נערך היכן

השנייה? העלייה ותיקי בכנס שבתקנים?
הפרלמנ מנהל סחר, לניל להאמין אם
 שנערך הסקר תוצאת זוהי לנוער, טים

הראשו בפעם שישתתפו הצעירים בקרב
הבאות. בבחירות נה

 הוא הכל זה, ״נוער״ לדעת המסקנה:
 הנכון. במקומו בדיוק הוא אחד כל בסדר,
 וולטייר: של בקאנדיד הפרופסור כדברי
 האפשריים.״ שבעולמות ״בטוב

 דעתם שאין זה בסקר אמרו 530^ אמנם
 450/0; אולם הקיימות. המיפלגות מן נוחה

 מסויימת, מיפלגה על שהצביעו האחרים
 ב־ החל — הזקנים כמו בדיוק התחלקו

 ב־ וכלה לגח״ל, 240/0וב־ למערך 487!־
חדש. כוח—הזה העולם לתנועת 2.270
 של קולו זהו האמנם חריץ. ירחי ע

? החדש הדור
 של ה״מימסד״ בקרב נערך זה סקר

 לנוער. הפרלמנטים — תלמידי-התיכון
למוס המתקבלים המשתתפים שרוב יתכן
 ו״תלמידים טובים״ ״ילדים הם אלה דות

זקנים־מלידה. בני-טובים — לדוגמה״
 על- דווקא השבוע שצוטט אחר, סקר

 למדי. שונה למסקנה מגיע דבר, ידי
 הדור מקרב החדשים הבוחרים ייתנו לפיו,

 פלגים: לשני רצינית תוספת־כוח הצעיר
 הזה העולם ולתנועת האחד, בצד לגח״ל

השני. בצד
 בקלפיות כמובן, ייערך, האמיתי הסקר

בדיוק. חודשים תשעה בעוד —

מנגנון
הידוע 3די1ה

 מחזק בגק-ישרא? גגיד
 ובחו״ז בארץ זאח״מים תשורות

״י 7 מידיץ שמוגה בשווי
 רצון. בשביעות חייך רם־המעלה האורח

 מטקס בחזרה למלונו, בדרכו היה הוא
 בנק־יש־ נגיד של בלישכתו קבלת־פנים

 מה־ קיבל הטקס, בתום זנבר. משה ראל,
 בתוך קטנה, מטבע־זיכרון נאה: שי נגיד

להע נחמד צעצוע מהודרת. אדומה קופסה
 הירהר בחדר־המגורים, לאח מעל מיד

לעצמו.
המט את גילגל הקופסה, את פתח הוא

אצבעותיו: בין בע
יש לירות חמישים
 את קרא ראליות,

עליה. החרוט
 ידע לא האורח

 לוא כי רגע, אותו
 בקטלוג מעיין היה

 של מטבעות־הזיכרון
 זוכה היה ישראל,

ה נחמדה: בהפתעה
ש הצנועה תשורה

שווה, היתד, בידיו
 11 הישראלי, בשוק
ל״י. אלף

צנו סמלים
 אלף 11ב־ עים.

 משפחתו יכולה ל״י,
 בישראל פועל של

במ ברווחה לחיות
 שכיר של הממוצעת המשכורת שנה. שך

 היא בעצמו, בנק־ישראל קבע בישראל,
 מחלק זאת, למרות ברוטו. — ל״י 9,600

ל״י. אלף 11 של בשווי מתנות זה בנק
 ב־ שהנפיק עצמו בנק־ישראל זה היה

 להקמתו, שנים עשור מלאת לרגל ,1964
ההנפ בעת ששוויו אמיתי, מזהב מדליון

 1502 אז הטביע הבנק ל״י. 50 היה קה
 לציבור, מכר מהן 800 כאלה. מטבעות

 שנתגלה כפי המטרה, בידיו. השאיר 702
צנו סמליות תשורות בתור לחלקן :עתה
 חשובים. לאורחים עות

 מס- חשוב נחשב מי .,ובו נשיאים
)9 בעמוד (המשך

ן ו טח י ־הב ו : ש י מאשר ראה נתת ו ן ה י להאז
ו י ת ו ח י ת לש ו י נ ו פ ל ט ב שר ה ת י כ א ב צ

 ביותר הביקורתיות הכתבות חת ^
התפרס וצה״ל, הביטחון מערכת על

 לשנת העיתונאים של השנה בספר מה
העיתונ אגודת על־ידי לאור היוצא ,1972
ה את שנשאה ברשימה בתל־אביב. אים

 הצבאיים״, לכתבים נוקשה ״יחס כותרת
 הארץ היומון של הצבאי הכתב הסתער

 זאב הצבאיים, הכתבים תא ויושב־ראש
ה מערכת על תקדים חסרת בצורה שיף,

וצה״ל. משרד־הביטחון של הסברה
 :השאר בין רשימה, באותה שיף טען

 יחס מגלים הבטחון וזרועות צד,״ל ״דוברי
אנטי לרוב היא גישתם לעתונות. נוקשה

 לשולחן! מתחת וחוטמו סיגריות קופסת
• יערי. של הכתיבה

 נסיוןן כל התגלה לא פרשה אותה מאז
 ב־ן כלשהו ממלכתי גוף מצד האזנה של

 מהחיים■ אחד בתחום או הפוליטי תחום
 1שלא מפני זה היה לא במדינה. הפנימיים

 השנים] שבמרוצת אלא כאלה. האזנות היו
 והפכו] החשאיים ההאזנה אמצעי שוכללו

 מומחי! שאפילו כך, כדי עד מתוחכמים
ל-ן מתקשים מאומנים ואלקטרוניקה ביון

ת א מ

חבור■ אל■
הצב לכתבים להכתיב מנסים עתונאית.

ה את ממררים מקשים, מצנזרים, איים,
 מכשיר נעשתה הצבאית הצנזורה חיים.

 כאשר מעטים. בשליטת הנתון רב־עוצמה
 של אינפורמציה מקורות לגלות מבקשים

ל מלהאזין גם חוששים לא צבאי, כתב
ומדאי חמורה התפתחות — טלפון שיחות

לעתונות. הבטחון זרועות בין ביחסים גה
 עם ביחסיו הצבאי הכתב של חלקו מנת
 כרוכה שיף, גילה ומשרד־הבטחון, צה״ל

 ״במקרה ובסנקציות. באיומים אחת לא
״בהיו שיף, כתב לבירור, הוזמנתי אחד

 באתי התנכלות, של לאפשרות מודע תי
 לי נאמר אחר. מערכת חבר עם לפגישה

ל הוחלט משפטית התיעצות בעקבות כי
ידי- לצנזורה שהגשתי כך על בי התרות

 האזנת־סתר, אוסר אינו בישראל ■החוק
 גופים של ולא פרטיים אנשים של לא1

 החמישית בכנסת עוד אומנם, !ממלכתיים.
 להניח יוסף, רב דאז, המשפטים שר !ניסה

 צי־ לאיסור הצעת־חוק הכנסת שולחן |על
 האז תיאסר פיו שעל (האזנת־סתר), |תות

 לגופים ותותר פרטיים אנשים על נת־סתר1
 ב־ רק שירותי־הבטחון או המשטרה ■כמו

 מתאי- אישורים פי ועל מסויימים !מקרים
 הגיעה לא זו הצעת־חוק אבל — מים1

 היא הרציפות חוק פי על לדיון. !מעולם
 נעל- אך השישית, לכנסת אומנם !הועברה

 ידע לא ומאז יוסף רב עם יחד משם ומה
קבורתה. מקום את |איש

 שר־ד,בטחון היסס לא אולי כך משום
 יוסף של לשאילתה השיב שלא דיין, משה1

הכנסת, במת מעל !תמיר

לא

 של הצבאי כתבו שיף, זאבשיו
 הכתבים תא ויושב־ראש הארץ,

 אשר העיתונאים, אגודת של הצבאיים
 אובייקט משמש הוא כי במפתיע גילה

1הביטחון. שר של הוראתו לפי להאזנה

 ב־ צבאי ככתב לשמש יכול עתונאי כל
 חייב זה תואר לשאת מנת על ('ישראל.
 גבוהות מהימנות בדרישות לעמוד |עתונאי
 לתפקידו. צה״ל על־ידי מואמן ולהיות

הוא בצד,״ל, קצין לשעבר שיף,
 בהם. ומהבולטים הצבאיים הכתבים מוותיקי

עבי עובר הוא כי בו חושדים אומנם אם
 מאשר יותר פשוט דבר אין בטחוניות, רות

 צבאי. ככתב האמנתו את ממנו לשלול
 שלו הפרט לתחום לחדור מה לשם אבל

מנהל. שהוא השיחות אחרי בחשאי ולעקוב

ש פ ש ו פי ד ח ש נ שי ה
 ליצור שביקש מי ביקש בכך סודית... עד,

 הכתב של לעבודתו חדשים קריטריונים
 אם מראש לד,תירא עליו היינו הצבאי,
בכלל.״ לכתוב
 ל־ גם שיף הקדיש במאמרו נכבד פרק

 כי האשים אותו דיין, משה שר־הבטחון
 לתפקידו, מונה מאז שנים, חמש ״במשך

 פעם אלא להיפגש שר־ד,בטחון הואיל לא
ה הכתבים עם לפגישת־רקע בלבד אחת

הצב הכתבים של הפניות •כל צבאיים...
 בתעשיה מסויימות במחלקות לבקר איים

הלחי אמצעי פיתוח ברשות או האווירית
 בזמן בו אך בטחון. בתירוצי נדחו מה,

ל אחרים עתונאים הבטחון משרד הזמין
 השפעה לקיים במטרה זאת אלה... מוסדות

העלו מסויימות ידיעות ולנטרל בעתונות
הצבאי.״ הכתב מן לבוא לות

 הוא העיתונאים של השנה שספר כיוון
 בלבד, מוגבל לחוג המגיע מקצועי פירסום
 שיף של החמורות ד,האשמותיו גם נשארו

 ,שר־ד,בטחון ונגד הבטחון מערכת נגד
 הציבור לידיעת שיגיעו מבלי צר בתחום
ו השנה ספר של עורכו זה היה הרחב.
ש קוטלר, יאיר למערכת, שיף של חברו

 גח״ל ח״כ של תשומת־ליבו את ר,יפנה
 של בכתבתו אחת לפיסקה תמיר יוסף
ש בהאזנות היה ״השיא נאמר: בה שיף,

 איני חודשים. כמה במשך לשיחותי קיימו
בדוקים.״ הדברים סתמית. האשמה מטיל

 להגיש תמיר יוסף מיהר מכך כתוצאה
 אותו: שאל בה לשר״הבטחון, שאילתה

 הכתב של לשיחותיו שהאזינו נכון ״האם
שיף?״ זאב הצבאי

^ ? | | האזנה נזכשיר של דוגמה ד
1*1 1 תקע בתוך הטמון מתוחכם ■1

ב שיחות לצותת ניתן כיוס רגיל. חשמלי
יעילות. בשיטות סגורים במקומות או טלפון

 טלפוניות, לשיחות להאזנות באשר גלותם.
 האזנה של קיומה להוכיח אפשרות כל אין

כזאת.
 כי להוכיח היה יכול שיף זאב אבל
 ואולי הטלפוניות, ■לשיחותיו האזינו אומנם

ל הכינוי (זה פישפשים וכי האחרות, גם
 סודות אחרי אפילו עקבו ההאזנה) מכשירי

 לא שיף שבידי ההוכחה שלו. השינה חדר
 היתד, האזנה, מכשירי או סוללות כללה

ביותר. פשוטה

*  סביב האחרונה הציבורית פערה ך
 שירותי־הביט־ של סתר האזנות גילוי | (

עש לפני בדיוק בישראל התחוללה חון
 כאשד זה היה .1953 בפברואר שנה, רים

 מאיר של בחדרו האזנה מכשיר התגלה
ה השומר־הצעיר. מזכירות בבנין יערי

 תפסו ד,בנין ששומרי אחדי התגלה מכשיר
 להחליף כנראה שבאו צעירים, שני בלילה

של בגודל היה אשר במכשיר הסוללות את

 הצב- הכתבים בין כי סוד זה ין ^
ה הכתב אולי הוא שיף זאב איים
 ושר־ הבטחון מערכת נגד ביותר ביקורתי
 בטחוניים לעניינים הקשור בכל הבטחון
מוס או פוליטיים לנושאים ולא טהורים

 החריפים מבקריו על נמנה שיף ריים.
 החלטות אחת לא ביקר דיין, של ביותר

ש נראה דיין. של ומיבצעים בטחוניות
 שהוא, תחום בכל לביקורת האטום דיין,
ב כלפיו המופנית לביקורת דווקא רגיש

בטחון. ענייני
ב בשרו על שיף הרגיש מכך כתוצאה

 מכנה שהוא מה את היטב- האחרונות שנים
היחי המשותפת בהופעתם ״התנכלויות״.

 דיין העליב כשנתיים, לפני בטלוויזיה, דה
גלוי. זילזול כלפיו והפגין שיף את

נראית זה רקע על

עבירה. כל בכך אין חוקית מבחינה

 במטרה שיף, נגד אישי ממסע
 כמוקד ולחסלו רוחו את לשבור להפחידו,

 הבטחו־ פעילותו על ציבורית ביקורת של
שר־הבטחון. של נית

 במישורים עכשיו המתגלגלת הפרשה,
ו רבים, גלים להכות עוד עשויה שונים,
ו דיין משה בין גלוי לעימות להביא

החופשית. העיתונות
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