
״קונסורטיום״ שד שירות־הטלקס
יותר מפסידים פחות, לוקחים

ב מנותק אי היה היהודי שהרובע כשם
 שולטים התל, נפילת עם הערבי. שטח

 ה־ הקואליציה וגם הנוצרים־הימניים גם
 בשטחים מוסלמיודפלסטיניודשמאלית

 עצמאיות מדינות עתה המהווים רצופים,
דבר. לכל

 תת-מדינות שתי בין סופי. שטח זה אין
במח כמו סדירה, מילחמה נמשכת אלה
כשה מילחמת־העצמאות, של השניה צית

 להקטין או למגר היא צד כל של מטרה
 הנוצרי המימסד השני. הצד מדינת את

 המום־ המדינה השמדת את להשיג מבקש
 ו־ הסורי הצבא בעזרת למית־פלסטינית

 שהפלסטינים כשם הישראלי, חיל־הים
 מדינת־ישראל את למגר בתש״ח ביקשו
הערביים. הצבאות בעזרת
 הסיכויים הם מה לקבוע מוקדם עוד

ה לצד הזורם זרם־הנשק למרות לכך.
 הימי־ והמצור ומסוריה, בדרך־הים נוצרי

 המוסלמית־ המדינה על המוטל יבשתי
לחסלה. יהיה קל לא כי נראה פלסטינית,

 שהן, כמו המדינות שתי תתבססנה אם
 בצפון. חדשה מציאות לפני ישראל תעמוד

 בסיס יהיה הפלסטינית הלאומית לתנועה
עצ תת־מדינה בצורת ממלכתי־גיאוגרפי

 גבולה. על אך לפלסטין, מחוץ — מאית
 לוודאי, קרוב תזכה, לא זו שמדינה אף

 היא רב, זמן במשך בינלאומית בהכרה
 יתכן שכזו, ובתור קיימת. עובדה תהווה
 האפשרות את הזמן במרוצת תקדם שהיא

ישיר. ישראלי־פלסטיני משא־ומתן לניהול

הכנסת
עוו־ץ ל3 לתרץ

 המיפלגתיות חקגוגיות מלך
 ממוגח הסד בכגסת
 המידות מוהר על

הנבחרים כבית
 בהווה חברי־הכנסת כל בין נערך אילו
 חברי־הכגסת־ מבין מי מישאל, ובעבר

 המבקר בתפקיד לכהן ביותר מתאים לשעבר
 הד״ר כי מאד ייתכן הבית, של הפנימי

 האחרון המקום את תופס היה אזניה ברוך
ברשימה.
 העיניים בעל נמוו״הקומה, לאזניה אמנם,

 אין העבים, המשקפיים מאחרי הערמומיות
 החברים אחד היה הוא בפיקחות. מחסור

 תקר בחמש והיותר־ממולחים היותר־זריזים
פות־כהונה.

 התקופה כל פדשך היה שאזניה אלא
 עסקו־ מפא״י, של ״איש־הסכין״ הזאת

 המיפלגתיות, הקנוניות מלך של־עסקנים,
 הנדיר כישרונו בשל בעיקר שנודע אדם

 וצידוק נימוק ולמצוא שרץ, כל לתרץ
סיעתו. של אפל מעשה לכל

 הצמד־חמד שהתפרסם לפני רב זמן
 באדר- צמד־החמד בבית שלט באדר־עופר,

 באדר ויוחנן המפא״יי אזניה ברוד אזניה.
 העסקים כל את ביניהם סידרו החרותי

 לאור ■ומתחתיו, לשולחן מעל המוסד, של
 ערכו משותפים בכוחות ובמחשכים. היום

 באופן צימצמו הקטנות, בסיעות שפטים
 נטלו בכנסת, להתבטא יכולתן את מכריע

 הצעות-לסדר-היום להגיש החירות את מהן
 כולו הבית את והפכו והצעות־חוק־פרטיות,

עסקני־מיפלגות. של קארטל בידי מכשיר
 חותמת־גימי כיום הכנסת מהווה אם
 החיים בה ומתו גססו ואס הממשלה, בידי

 אזניה, ברוך נושא האמיתיים, הפרלמנטריים
 של ניכר בחלק ועדת־הכנסת, יו״ר לשעבר

לכך. האחריות
 זכויות, הרבה להיות יכולות כזה לאיש

 כבודו עסקנית־מיפלגתית מישרה ובכל
 העיקרי הכי-שור לו חסר אך מונח. במקומו
 בו, הכללי האמון למבקר־הכנסת: הדרוש
 מעל העומד משוא-פנים, חסר כבאדם

מיפלגתיים. ולאינטרסים לקנוניות
 הוענק השבוע אולם אמיתי. נאמן

 הכרעתו על-פי — זה תפקיד דווקא לאזניה
 משכבר־ מדעו ישעיהו, ישראל של האישית
הימים.

 את לסלק ישעיהו עם היה מנוי־וגמור
 :זה בתפקיד הראשון הקודם, המבקר

 ב־ שהסתבך ליברמן, שימעון הפנסיונר
 הכנסת, מנגנון בקרב מילחמת־כנופיות

 נגד מזכיר־הכנסת בסיעת תמך כאשר
).2030 הזה (העולם קצין־הכנסת סיעת

 הפר-שה מן הסיק ישעיהו כי נראה
 אח לבטל אי-אפשר אם פשוטה: מסקנה

 באדם אותו לאייש יש ביכלל, התפקיד
 שאפשר מיפלגתו, ועל עליו אישית הנאמן
 העלולות שערוריות יקים שלא עליו לסמוך
הכנסת. לשליטי להזיק

 למצוא אי-אפשר באמת זו, ומבחינה
 הח״כ-ל-שעבר, את מאשר יותר מתאים אדם

שנולד הבא), (בחודש 71 לגיל המתקרב

 ובאוניברסיטות בדאנציג והתחנך בפינסק
 למישפטים הדוקטור וברלין, קניגסברג של

 הגרמנית הציונית תנועת־הנוער עם שבא
 גיבעת־ קיבוץ חבר ושחוא ,193ב־ג לארץ
(איחוד). חיים

תיקשורת
הפסדים הכותב הטלפון

 החדיט מישרד-חתיקשורת
 פרטית הפרה ?שבור
 חשבון ע? — מתחרה

משדמ״המיבים
 מישרד־ השבוע שפירסם מודעות״ענק

 פתיחת על בישרו בעיתונות, התיקשורת
 טלקס ■שיחות שירות :לציבור חדש שירות

לכל.
 •שתחת אלא הטלפון. כמו פועל הטלקס

 שיחות באמצעותו מקיימים על־פה שיחות
 הוא — הכותב הטלפון — הטלקס בכתב.

 המקובלים מאמצעי־התיקשורת אחד כיום
 רק בי-שראל, אבל העסקים. בעולם ביותר

להר יכולים מועטים ואנשי־עסקים חברות
 מודרני באמצעי חופשי שימוש לעצמם שות

זה.
 משכיר אינו מישרד־התיקשורת שכן,

 מכשירי״ משכיר שהוא כשם מכ-שירי־טלקס
 לטלקס קו לקבל שמצליח ומי טלפון.

 ל״י אלף 45כ־ להשקיע צריך בישראל,
מכשיר. ברכישת

 דני ישראלי. צעיר הגה כשנתיים לפני
 לרכוש החליט הוא מבריק. רעיון בינקין,
 לרשות שירותיו את להעמיד טלקס, מכשיר

 כך דמי־מינוי. תשלום תמורת המבקש כל
 מכשיר לה שאין מיסחרית חברה יכולה
באמ לחו״ל הודעה דרכו להעביר טלקס,
אחת. פשוטה שיחת־טלפון צעות

 דני של אינטרנשיונאל קונסורטיום חברת
 מופלא. סיפור־הצלחה והפכה פרחה, בינקין

 1600 של חוג רכשה מעטים חודשים תוך
 של לסכום הגיע השנתי מחזורה מנויים.

 שירותיה, את הרחיבה היא לירות. מיליון 6
 מיברקי־ תירגום שירותי למנוייה העניקה

ה הודעות העתקי ומישלוח חינם, טלקס
המנוי. לבית טלקס

 מודעות מפרסמת החברה החלה כאשר
 בטלקס שימוש כי הסבירה בהן בעיתונות,

ב מיברק ממישלוח יותר זול החברה של
 מישרד־התיקשורת. אנשי התעוררו דואר,
 לשירות המעבר כי חששו המיברקה עובדי

 המיברקים מיספר את יקטין הפרטי הטלקס
וכ בפרמיות יפגע הדואר, דרך הנ-שלחים

אזנייה מבקר
פחות המתאים האיש

מקבלים. שהם הנוספות השעות תשלומי
 שי״ את לחסל החליט מישרד־התיקשורת

בינקין. דני של הפרטי רות־הטלקס
תק תוקנה תחילה צו־על״תגאי.

ל טלקס מכשיר מחזיק על האוסרת נה
 ללקוח תשלום תמורת שירותים העניק

 חברה כל תקנה׳ אותה על־פי אחר. מיסחרי
מב במכשיר־טלפון, המחזיקה מיסחרית

לאדם מניחה היא כאשר עבירה צעת

 במכשיר־ להשתמש החברה מעובדי שאינו
לצרכיו־שלו. שלה הטלפון

 מישרד־התיקשורת אנשי איימו אחר־כך
 קונסורטיום, של קווי־הטלקס את לנתק

 לשירות־המיב־ תחרות מהווה שהיא בטענה
 נגד שהוצא צו־על־תנאי הציבורי. רקים

 את לנתק עליו אסר מישרד־התיקשורת,
לקונסורטיום. קווי־הטלקס

 להילחם החליטו מישרד־התיקשורת אנשי
 הציבור. בכספי :אחרת בשיטה בינקין בדני
 השבוע פתח ממושכות, הכנות אחרי וכך,

 מתחרה טלקס שירות מישרד־התיקשורת
 יותר. זולים שמחיריו קונסורטיוס, של לזה

 של ל״י 360 בסך דמי־המינוי לעומת
 רק מישרד־התיקשורת מבקש קונסורטיום,

המחיר. שליש — ל״י 120
 השירות כי מוכיחים, מהירים חישובים

 200כ־ של בסדר־גודל מסובסד החדש
 :ויחידה אחת במטרה בחודש, ל״י אלף

הפרטית. החברה הצלחת את לשבור
 מישרד־ה־ של הכלכלנים צוות לטענת

 רווחים יישאו שיו׳ותי־הטלקס כי תיקשורת,
כיסוי. אין —

 קוד משדרת כיום :פשוט הוא החשבון
ב טלקס דקות אלפים כעשרת סורטיום

 נקייה הכנסה הוא תמורתן הת־שלום חודש.
 מישרד־ה־ מצד הוצאה כל ללא לדואר,

 מישרד־ שיצליח -שידור דקת כל תיקשורת.
תג הפרטית, החברה מן לגזול התיקשורת

 נקייה, הכנסה במקום להוצאה. לו רום
 הכנסות מישרד־התיק־שורת מעתה יקבל

 הטלקס, מפעילי שכר של הוצאות, תמורת
האחרים. והשירותים שלו הטלקסים שכר

 של המיברקה הפסדי הסתכמו כה עד אם
ל ל״י מיליון 40ב־ מישרד־התיקשורת

 החדש מהשירות כתוצאה יגדלו הם שנה׳
ש הוא, העיקר נוספים• רבים במיליונים

 מישרד־ לעובדי הנוספות השעות שכר
ייפגע. לא התיקשורת

הממשלה
דר ואעו א/טד■

 תמוהה עיבקת־חבילה
 הממשלה החלטת מאחרי

 סרט להפקת לסיוע
יהוגתן מיבצע על

 העמיד עדיין שעבר השבוע בתחילת
 הודעה פנים. מישרד־המיסחר־והתעשייה

 לא הממשלה כי הבטיחה, המישרד מטעם
 סיוע להגיש חברת״סרטים לאיזו תחליט
 באנטבה, צה״ל פעולת על סרט להפקת

 שמתכגגות הסרטים תסריטי שייקראו לפני
להפיק. החברות

 הפור. נפל נבר אחר־כך ימים חמישה
הח הממשלה כי ציינה׳ ממשלתית הודעה
 ההוליוודית הסרטים לחברת לסייע ליטה

 מיבצע על הסרט את להפיק וורנר האחים
 ובהעמדת הפעולה על מידע במתן יהונתן,

 מטוסים והשכרת יחידות־צבא מיתקנים,
 זו החלטה הסרט. צילומי לצורך צבאיים

מת שלפיו התסריט שייקרא מבלי נפלה

ה את להפיק האמריקאית החברה כוונת
נכתב. טרם שהוא כיוון סרט,

ה מהודעת נדף העדפה של רע ריח
 רישמית סיבה כל צויינה לא שכן, ממשלה.

 האחים חברת את הממשלה העדיפה מדוע
 חברות ביניהן אחרות, חברות על־פני וורנר

 פחות, לא ועשירות נודעות הוליוודיות
 טובים תנאים ישראל לממ-שלת שהציעו

 לשיתוף־פעו־ וורנר האחים משל פחות לא
הסרט. בהפקת לה

 ברור, היה למעשה הממשלתי. החוב
 רבים ימים עוד הסרטים, יצרני בחוגי
 כי הממשלתית, ההחלטה פירסום לפני

 הסיבה: בפרס. שתזכה היא ווונר האחים
ל הגיע אשלי, טד החברה׳ מראשי אחד

 אנטבה, מיבצע אחרי קצר זמן שראלי
 הממשלה שרי כל על כבדים לחצים הפעיל

 חברתו עם בילעדית פעולה שישתפו כדי
דווקא.

 למפיקים היתה -שלא זכות היתד. לאשלי
 בראשית אירגן אשר האיש הוא :אחרים
 הענקי נשף־הכוכבים את בהוליווד, השנה,
 רבין רבין. יצחק ראש־הממשלה לכבוד
 חוב לאשלי חבו האחרים הממשלה ושרי

כבוד. של
 חינם. זו בהעדפה זכה לא אשלי אולם

 תמורתה. למדי גבוה מחיר לשלם נאלץ הוא
 מדיווחי חלק להפרי-ש להתחייב עליו היה

 לחיילי לקרן־סיוע אנטבה מיבצע על הסרט
 מיישרד־ ממנו שתבע נוספת תמורה צה״ל.

 כוונות בדבר הצהרה :המיסחר־והתעשייה
 על־פי בישראל, נוספים סרטים להפקת

 על־ידי החברה בפני שיומלצו תסריטים
ממשלת־ישראל.

 מנהלי עם הבהולים בחילופי־המיברקים
מוכ אלה היו לא בארצות־הברית, החברה

ה תועמלני־הקולנוע להפוך להתחייב נים
 היו הם אבל ממשלת־ישראל, •של רשמיים
הס תוך כוונות, הצהרת לתת מוכנים
 מט־ תמליץ שעליהם •שהתסריטים תייגות

ה על־ידי קודם־לכן יאושרו שלת־ישראל
חברה.
 ויתרה זאת תמורת 7 רימו מי את

 -שנשמר מקודש, עיקרון על ממשלת־ישראל
 בשירות שחיילים המדינה: הקמת מאז

הסכ בסרטים. כייצבים ישמישו לא סדיר
 חיילים וורנר לאחים י לספק הממשלה מת

 בשורה צה״ל את מעמידה ההסרטה, לצורך
 -שם וספרד, יוגוסלביה צבאות עם אחת
 מחברות־הסרטים תשלום הממשלה גובה

כניצבים. החיילים הופעות תמורת
 עיסקת־ של ביותר החמור ההיבט אולם
ב נעוץ היה נר ווו האחים עם החבילה

 ה־ לחברה לספק הממשלה של הסכמתה
הפעולה. על מידע הוליוודית

 מיבצע על כה עד פורסם שלא מה כל
 בטענות לפירסום נאסר באנטבה, יהונתן

 אם המדינה. וביטחון צבאית סודיות של
 למפיקי למסור הממ-שלה בכוונת היה לא

 הב מה ל-שם פורסמו, -שטרם סודות הסרט
ד עימה לשיתוף־הפעולה זקוקים
 ישרא? שממשלת או :השתיים מן אחת
 ומתכוונו ההוליוודית, החברה את רימתה

שהי! או פורסם, •שכבר מידע לה לספק
30 בעמוד (המשך

203323 הזה העולם


