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ד סו רבין שד ה
 שרלוט היהודית, הסוכנות הנהלת חברת של גילוייה
 ארצות־ יהדות מנהיגי התארגנות בדבר ג׳יקובסון,

 לתמוך כדי קלוצניק, פילים של בראשותו הברית,
 ונסיגה, לוויתורים ישראל על וללחוץ פורד בנשיא
רבץ. יצחק ראש־הממשלה את הביכו

 שהיתגלה כפי מהתופעה, מאוד מודאג היה רביו
 ידו כי העריך הוא בארצות־הברית. האחרון בביקורו

 לפגישה שגרמה זאת, ביוזמה היתד. קיסינג׳ר הנרי של
רביו.—פורד פגישת אחרי מייד לקלוצניק פורד ביו

 בפגישות רכץ ציין לישראל בשובו
 אר־ יהדות בעמדת השחיקה בי סגורות

 אותו המדאיגה התופעה היא צות־הכרית
 זה מידע לשמור ביקש הוא כיותר. ביום
 לא הדברים ואומנם, לפרסמו. ולא בסוד
 ידעה שלא ג׳יקובסון, ששרלוט עד אור, ראו

 על* כמיתבוון מוצנעת כולה הפרשה בי
 כמיקרה אותה פוצצה ממשלת־ישראל, ידי

לממשלה. כלתי־נוח ובעיתוי

ת כני ד תו ר ה פו ע רו ג
ת כני תו ס מ ר רוגי

 מ־ לאחרונה שהגיעו מדאיגות ידיעות
עמדו על להשפיע עשויות ארצות־הכרית

 המגעים כהמשך ממשלת־ישראל של תיה
 בתיווכה מדינות־ערב, עם מוקדם להסדר

ארצות־הכרית. של
 מחדש ההערכה כבר הסתיימה אלה ידיעות על-פי

 הנשיא וממשלת במרחב, ארצות־הברית מדיניות של
 יוכרז עליה לאיזור, חדשה מדיניות גיבשה כבר פורד

קיסינג׳ר. של התיווך מאמצי ייכשלו אם
 המבוססת האמריקאית, מחדש ההערכה של במרכזה

 עם קשריה כל את מנתקת מצריים כי ההערכה על
 ארצות- עם הדוקה להתקשרות ונוטה ברית־המועצות

באמור. כולל להסדר חדשה תוכנית עומדת הברית,
 תוכנית גרועה מוסמכות, ידיעות על-פי

 רוג׳רם, מתוכנית יותר הרכה לישראל זו
לקבלה. סירבה שישראל

ה ״ ת צפו ת ב ש ה

 רק המדינה בתולדות הושבתה היומית העיתונות
 ישראל עיתונאי כאשר ,1965 בשנת זה היה אחת. פעם

 אלא בענייני־שכר, לא אחד, ליום העיתונים את השביתו
 חוק את לחוקק הכוונה על כמחאה עקרוני: בעניין

לשון־הרע.

ת ייאל־עד״ ב ש תו
ד ח א ה ביולי מ

 לחו״ל הקיץ לטוס מתכונן אתה אם
להק לך כדאי ״אל־על״, חכרת באמצעות

 לאחר ביולי. האחד לבני טיסתך את דים
 בלוח■ חמורים שיבושים צפויים זה תאריך

 מצעדים כתוצאה ״אל־על״, של הטיסות
 תקנות־ על כמחאה צוותי-האוויר שינקטו
לגכיהס. החדשות המיסוי

 המיסוי כי טוענים צוותות־האוויר ואנשי הטייסים
לי כאלפיים להפחתת יגרום הרפורמה, על־פי החדש,

המתוכ התגובה החודשית. ממשכורתם בממוצע רות
 סאנקציות נקיטת אלא שביתה, אינה זו בשעה ננת

 צוותי- עשויים למשל, כך, הטיסות. מהלך את שישבשו
 תקנות־ במשמעות ממושכים לדיונים להתכנס האוויר

 רבים, ימים להימשך עשויים אלה דיונים לגביהם. המס
החברה. מטוסי את הצוותים יטיסו לא שבמהלכם

□ א׳ □ העתוו הורי
ד עד יוולוווו פו ר

 בין בגליל בכפר־יובל שאירעה התקרית פרשת
 צוות לבין איתן, (״רפול״) רפאל הצפון פיקוד אלוף

 הצלמים אחד את האלוף היכה במהלכה צלמי־טלוויזיה,
 אומנם הצוות אנשי לסיומה. הגיעה טרם בראשו,
שהת שיאוו, דב צה״ל, דובר של בהתנצלותו הסתפקו

 הסתלק איתן שהאלוף אחרי צה״ל, בשם בפניהם נצל
 עימו. שנקבעה מפגישת־ההתפייסות האחרון ברגע
 300כ־ המונה בישראל, עיתונאי־החוץ איגוד אולם

 שר־ עם שביקש בפגישה הפרשה את יעלה חברים,
פרם. שמעון הביטחון

העיתו טענו לשר־הביטחון שנשלח חריף במיכתב
 צוותות־טלוויזיה שני לשלוח צורך יהיה להבא כי נאים

 האירוע, את שיכסה אחד צוות תקרית: כל לכיסוי
הראשון. לצוות שקורה מה את שיכסה נוסף וצוות

 הצפוייה הסכנה על הועמד שר־הביטחץ
 קצינים שד כלתי-אנושית״ מ״התנהגות

 ישראלי, אזרח היה שהוכה הצלם בכירים.
להח עלולים אחרים זרים עיתונאים אכל
אלופים. כידי יוכו אם אפילו מכות, זיר

ה פגו ד ה לי
ק הקו הידו
 בחודש תנועות־השלום יקיימו מיוחדת־במינה הפגנה

 של העיקרים שני על הדגש את לשים כדי הבא,
 שלום, תמורת הירוק לקו לסגת הנכונות :תפיסתן

 מדינות בשתי ישראלי־פלסטיני לדו־קיום והשאיפה
לאומיות.

 עממי מיצעד של צורה תלבש ההפגנה
 עצרת■ וקיום הירוק, כקו מסויימת נקודה אד
שני כני יוזמנו שאליה הישן, הגבול על עם

היומ״ם העיתונים
 היומית העיתונות של כללית השבתה

 אם יולי, חודש כראשית צפוייה כישראל
הנסי הוצאות את לשחרר הממשלה תסרב

מתש העיתונאים של ואחזקת־הטלפון עה
 הרפורמה שמחייכת כפי מם-ד!כנםה, לום

כן־שחר. ועדת המלצות על־פי
 ממס הפטור המשך את תובעים שאינם העיתונאים,

 כי טוענים כה, עד נהנו ממנו ממשכורתם 7.50/0 בסך
 של פרטי ברכב ונסיעות שיחות־טלפון על מם הטלת

העי בעבודתם אלא בהכנסתם פגיעה אינה עיתונאי,
האר איגוד־העיתונאים של החדשה ההנהגה תונאית.

 הירושלמי יצחק לוי (דבר), בלוך מדניאל המורכבת צי,
 דולב אהרון אחרונות), (ידיעות גרינשפן סמי (מעריב),
 ומאיר הארצי האיגוד מזכיר רון, משה וכן (מעריב)
 החליטה בתל־אביב, אגודת־העיתונאים מזכיר בן־גור,
הסוף. עד זה בנושא להיאבק

 ועור- מו״לים כמה גם תומכים העיתונאים במאבק
 ככלי- שנחשב מה על מיסוי כי הסבורים כי-עיתונים,

בלתי־נסבל. הוא העיתונאי של העבודה
 להישאר המדינה עלולה מכך כתוצאה

 אם יומיים. עיתונים ללא ממושכת תקופה
לשבי רשות־השידור עיתונאי גם יצטרפו

 של כללית לשביתה השביתה תהפוך תה,
בדי-התיקשורת.
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 דאשדהצעה עדמד רפאל ידחק השד
 •?יפתוה • נ במישרד-הדתורנ שהתקבלה
 לפדיקת*חשד,::לגד תחנות כמיקוואות

ד&רטן, ;■לוי;
 שתזך אישח לצל ימידעו הכדיקות ::

 כנימתם לא::תאושר ת! בצןיקווח, במי
״ 4יי*8דומ*יםיג של :

 המיק• צוות יקפל הבדיקות, לדויד
' מרז ותכגורת הדרכה וואות,

״י־ :■י.______________

אי של שורה מצד תבוא הקריאה העמים.
מיפלגתית. הזדהות ללא שים,

 בין ■תווך עירן
ץי לוינסו! לרביוובי

 המייועד עירן, עמום ״מיבטחים״ מנכ״ל
יפ ראש-הממשלה, מישרד מנכ״ל לכהונת

הפו ״בנק מנב׳׳ל כין היחסים להפשרת על
.,נוביץ רבי• שר־האוצר לבין לווינסון יעקב עלים׳■

 בין תקרע אחרי השתררה השניים בין המתיחות
 התייצבותו בעיקבות שנוצר ספיר, לפינחס רבינוביץ׳

 בנק־ישראל. נגיד זנבר, משה של לצידו רבינוביץ׳ של
 של המפתח מאנשי האחרונים אחד שהוא לווינסון,

 ב- ספיר של לצידו התייצב הישראלי, במשק ספיר
סיכסוך.
לווינסון, של ממקורביו שהוא עירן, ינסה עתה

ת כני על רדיו תו
הזה״ --העול□

 של כאורך מיוחדת רדיו תוכנית
לתול הבא כשבוע תוקדש שעתיים

״רא התוכנית הזה״. ״העולם דות
 של קטנות התחלות — בל שית

 אורי של בעריכתו גדולים״, דברים
רא כיום ישיר בשידור תוגש סלע,
 ״שידורי-יש- של ב׳ כגל הקרוב, שון

 עד כלילה 11.00 השעות כין ראל׳׳,
חצות. אחרי 1

 השידור של הראשונה כמחצית
 הגיל■ על וחבריו קיסרי אורי יספרו

 0״ מימי השבועון של הראשון גול
 השנייה וכמחצית והלאה, כערב״
 המאבקים, על המערכת חברי יספרו

 ימי של הנעלמות והפרשות הפצצות
הנוכחית. המערכת של הראשית

הנס בשעתו שהיה מי עירן, האישים. שני בין לקרב
 שם בוושינגטון, ישראל בשגרירות עבודה לענייני פח

 בן־טיפר הוא רבין, יצחק עם הדוקים קשרים קשר
 מתקופת עוד משל, ירוחם ההסתדרות מזכ״ל של חיו

 נראה המיקצועי. האיגוד כראש משל של כהונתו
 הוא ראש־הממשלה מישרד כמנכ״ל החדש שבמעמדו

ההסתד למזכ״ל ראש-הממשלה בין המקשר גם יהיה
 לסיכסוכי־ הנוגע בכל רבין של יועצו ויהיה רות,

במשק. עבודה
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ב ותדון תשוב רשות-השידור הנהלת
 הספורט בשידורי הפירסומת עניין

בטלוויזיה.
 בין המישחק שודר לא השבוע שבתחילת אחרי

 שהוא למרות תל־אביב, מכבי לבין אירופה נבחרת
 עלית, לחברת פירסומת הנושאות חולצות בגלל צולם,
 הנהלת החליטה תל־אביב, מכבי שחקני לבשו אותן

 לדון כדי זה, לנושא מיוחדת ישיבה לקיים הרשות
בטלוויזיה. מוסווית בפירסומת אסור ומה מותר במה

 הפיר־ שלטי גובה את להגביל תחליט ההנהלה
 ניידים, שלטים הצגת על לאסור במיגרשים, סומת
 מופנית אליו מקום לכל ורצים מפרסמים מחזיקים שהיו

השחקנים. בגדי מעל הפירסומת והסרת המצלמה,
 הנחיות את תקבלנה לא הקבוצות אם

צילו ישודרו לא זה, כעניין רשות־השידור
 ספורט״ ״מבט כתוכנית ממישחקים גם מים

כמוצאי־השבת.

□ שראלי מציגי□ י
ם רו עי ה־ חז ד3 מ לו הו
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היש האמרגנים באירופה. הופעותיו במסע החל יורק,
 הרכיבו סמל ונועם דשא (״פשנל״) אברהם ראליים

 בסיבוב עתה המתחילה אמריקאיים, להקת־שחקנים
שבהולנד. באמסטרדם מחזה־העירום עם שלה ההופעות


