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ב הפרלמנטריים הכתבים כל כמעט
 במידה המדווחים, רפורטרים הם ישראל
 על מהימנות, של יותר גדולה או פחותה

 מהם אחד רק הכנסת. כתלי בין המתרחש
אמיתי. פרלמנטר היה

הפרלמנ כתבו רוזנטל, ג׳יימם יעקב
 מ־ נפרד בלתי חלק היה הארץ, של טרי

 הוא הקמתו. מאז הישראלי בית־ד,מחוקקים
 מיושב־ יותר טוב הבית תקנון את הכיר
 מראש לנחש היה יכול הוא הכנסת. ראש

 לעיתים סוגיה. בכל נואם כל יאמר מה
שו מסיעות לח״כים כיועץ שימש קרובות

.121ה־ חבר־הכנסת למעשה היה הוא נות׳
 יקד, רוזנטל, ברייכסטאג. ההתחלה

לפיהש־ משפטן וחובש־כיפה, מיצוות שומר

1727 הזה העולם

רוזנטל עיתונאי
מבית־המחוקקים חלק

 הנעשה על בדיווח רק הסתפק לא כלתו,
 היה כשנראה מאחורי־הקלעים. או בכנסת

 גורמות הסיעות אחת או הממשלה כי לו
הי לא התקינים, הפרלמנטריים לחיים עוול
חריף. במסע־התקפות נגדם לצאת רוזנטל סס

 תולדות־ה בכל הכנסת באי מבין לאיש
 כמו ומגוון עשיר פרלמנטרי נסיון היה לא

 כעיתונאי שלו הקאריירה את לרוזנטל.
 הולדתו, עיר בברלין ,16 בן בהיותו החל

ה בסוכנות ככתב לעבודה התקבל כאשר
 הפך מהרה עד הטלגרפית. היהודית ידיעות
הסוכנות. של הפרלמנטרי לכתב

ל להכנס כדי פרוטקציה ניצל ככתב
 הגרמני, המחוקקים בית — רייכסטאג

מבי הליכה שעה רבע של במרחק שניצב
 קל זד, היה ״לא השבוע: רוזנטל נזכר תו.

 פקיד אבל ברייכסטאג. הציבור ליציע לה,כנם
 בגלל בעיניו חן שמצאתי בכיר, ממשלתי

הכניסה.׳׳ את לי איפשר בחקיקה, התעניינותי
הפר הכתב רוזנטל היה שנים 11 במשך
ה הידיעות סוכנות של בברלין למנטרי
 שנים, 37 לפני לישראל שעלה עד יהודית,
.27 בן בהיותו

 הופצו ימים באותם בגרמנית. עלונים
 לאנשי בגרמנית משוכפלים עלונים * בארץ

 רוזנטל, הגדולות. בערים הגרמנית העליה
ב וחצי לירות שתי של משכורת תמורת
 של והעורך המתרגם הכתב, היה חודש,
׳<■ אלה. עלונים

 ביומון רוזנטל עבד המדינה, הוקמה כאשר
 חדשות. ידיעות הגרמנית בשפה הישראלי

ה בשפה שבועון גם הודפס דפוס באותו
 חדשה עליה מפלגת של הקידדה גרמנית

 הוצע לרוזנטל רוזן. פנחס של בראשותו
 השבוע בשם: שבועי מאמר לכתוב אז

 לחזור לרעיון התלהב הוא במועצת־המדינה.
ההצעה. קיבל פרלמנטרי, ככתב לתפקידו

 את תפסו בהקידנזה רוזנטל של מאמריו
ש שוקן, גרשום הארץ עורך של עיניו
 של הפרלמנטרי לכתב להפוך לו הציע

ההצעה. את קיבל הוא הארץ.
הגדו- הצלחות עיתונאי? הוא מה

ה ג! סי מנ גי ת [ לי א רי
י׳׳ג י״א, י׳. ט׳, בוקר לכתות תשל״א הלימודים לשנת ההרשמה נפתחה

במגמות מקצועי תיכון
כימיים לבורנטים

 רדיראלקטרוניקה
תעופה ־ טלויזיה

במגמות עיוני תיכון

ת טי ס מני הו
ת י ל א י ר

 בגרות לבחינות הפנה כוללות המגמות כל
סטיפנדיות * נסיון בעלי אקדמאיים מורים ע״י הוראה
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בת־ים קרית־ ה תל־אכיב פ י ח פרטים
סתח־תקוה חולון 33 רוטשילד רמת־גן מוצקין שמריהו 117 ברנר והרשמה:
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עול הבלעדית החסכון תכנית הבועליס בוין
התכנית משתתפי והחיילות, החיילים לכל
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