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איזהו הבוגד
במה עוד לא האשימו ,בבניין הטל 
וויזיה ,בכנסת ובוועדותיח ומעל גבי ה
עיתונות ,את כתב יזמן השבוע עמירס
ניר ,האחראי על הכתבה שתיארה את
הבית ברחוב חברון  ,62בו נערך פיצוץ
לפני שבועיים.
טענו כלפיו שהוא בוגד ,עוכר־ישראל,
מסית ומדיח ,ועוד כל מיני כינויים ששום
מרגל לא היה מתבייש בחם.
נגד מין נגד אחד הכתבים הטובים ש 
עבדו אי־פעם בטלוויזיה ,החסרה כל־כך
כתבים טובים ,אשר למרות הצלחתו בה
ולמרות שהוא נכה ,נעדר עין אחת ,הת
גייס לפני חודשים מיספר ,על־פי בקשתו
האישית של מפקד גייסות השיריון ,אלוף
משה )״מוסא״( פלד ,חזרה לצה״ל.
ניר עזב קריירה מבטיחה ,את הנוחיות
של הבית בעיר ,ועבר לחיים של גריז
וחול ,כשמשימתו הראשונה בצה״ל היא
הקורס המפדך של מפקדי־טנקים .כש 
מגיע ניר לחופשות בירושלים ,שמחה
הטלוויזיה להטיל י עליו לצאת לשטח ולצ 
לם כתבות — ללא תשלום ועל חשבון
חופשתו הקצרת.
ומדוע קמה הצעקה ז כי ניר הצליח
לתאר ,ללא כחל־ושרק ,את התנהגותם ה 
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הישראלית־ערבית .בהשבוע — יומן אירו
עים.
נחמיאם הזא כתב מוסמך וסימפאטי כ
אשר הוא עוסק בדיווח מאורעות עובד
תיים ,אך הופך תועמלן פרימיטיבי כאשר
ניתן לו להשמיע את דיעותיו באיצטלה
של פרשנות .הוא נעול ללא תקנה על
האמונה הכפייתית שכל הערבים רוצים
להרוס את מדינת ישראל ולהשליך את
תושביה לים ,ומביא לשם כך פרשנים
פשטניים כמוהו ,מצטט מובאות מסורסות
הקרועות מן ההקשר ומשתמש בשאר אמ 
צעים של שטיפת־מוה מן הדרגה הנמוכה
ביותר ,מן הסוג המקובל בכלי־תיקשורת
ערביים מסויימים,
שערורייה היא שהעורכים האחראיים
דוחקים הצידה פרשנים מומחים ובעלי-
רמה ,כמו שימעון שמיר אמנון
קפליוק ואחרים ,ומוסרים את המכשיר
בידי עובד מוגבל כזה .הם תורמים בכך
תרומה מסוכנת מאידכמוד .להרעלת בא
רות השלום.

מאחרי המסך
רביו נוסע ובן־*ע 1חוזר
דווקא כאשר צריך באירופה כתב ל
טלוויזיה ,בעת שנשיא ארצזת־הברית
ג׳ראלד פורד ייפגש עם נשיא מצריים
אנואר אל־סאדאת ועם ראש ממשלת
ישראל יצחק רכין ,דווקא באותה עת
החליט הכתב הקבוע של הטלוויזיה רון
)״רוני״( כ״ישי לחזור לארץ כדי לשרת
 40יום במילואים יחד עם יחידתו הקבו 
עה .בן־ישי חוזר ארצה על חשבונו ה 
פרטי .אולם את החלל הריק באירופה
צריך היה למלא.
פורום החדשות של הרשות החליט לש 
לוח לאירופה לאותה תקופה את הכתב
המדיני של הטלוויזיה שמעון מסדר,
בראש צוות מלא.
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משרדי ייעוץ והרשמה:
•חל־אגזיב :הסדור לייעוץ מקצועי
שדי רוטשילד טל634162 .

קורמים

!לבחירתו

 . 1עיתונאות
ויחסי ציבור
 .2פסיכולוגיה
ג .מורים
מוסמכים

רשות השידור עומדת לפנות לשני
כתבי העיתונות הישראלית הנמצאים ב 
וושינגטון ,דן מרגלית וניסים קיווי
תי ,כדי להגיע להסדר בדבר מישלוח
כתבות לרדיו ולטלוויזיה ,לאחר שאת
וושינגטון יעזוב כתב הרשות יעקב

•חיפה :נורדאו  30טל667040 .
•ירו שלים :ההסתדרות  22טל224769 .
שעות הרשמה; 8.00־ >0ץ 20ללא הפסקה

אחימאיר.

לחיילים מ שו חרר ם ע״פ ה חו ק  -לי מודי ם חינם.
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מבישה של המוסדות כלפי דיירי הבית
שנפגע בידי הפידאיון .הוא הצליח לתאר
באופן ריאלי מדי את סיבלם ,לעומת אי־
האיכפתיות -של השילטונזת.
זכותם של העיתונאים הצרחניים לכתוב
את אשר הם רוצים — הבעייה היא בינם
לבין קוראיהם .זכותם של חברי הכנסת

יוסף תמיר ,גאודה כהן ושושנה

ארכלי־אלמוזליט־ להציג עצמם ב 
כסילים — לפעמים נדמה כי לשם כך הם
נבחרו.
אולם מרגיזה במייוחד תגובתם של
שלושת הבוסים של ניר :מנכ״ל רשות
השידור יצחק ליבני ,מנהל הטלוויזיה
ארנון צוקרמן ומנהל מחלקת־החדשזת
דן שילון .נדמה היד .כי לאחר הזעקה
שקמה הם יוכיחו קולגיאליות הן לכתב־
המתנדב שלהם והן לאמת ,וייצאו להגנ 
תו .תחת זאת הם פירסמו התנצלות ,וטענו
כי ״לא הספקנו לראות את הכתבה לפני
שהיא שודרה.״ ואולי המרגיזה מכל היתד.
תגובתו של דן שילון ,בישיבת פורום-
חדשות ,שדנה בעניין זה ,ואשר אמר על
ניר :״המרגיז ביותר הוא שהכתב ש 
עשה זאת ,עדיין חושב שהוא צודק,״
• צל״ש מקרב לב לעמירם ניר.
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מרעיל ■ הבארות
 6ציון־לגנאי חמור לכל מי שאחראי
לכך ששוב ניתן לוויקטור נחמיאם להפוך
את המסך הקטן למכשיר של שינאה
ושטיפת־מוח ,בסרט על מילחמת־ההסברה
* עם השר־לשעבר אהרון יריב.

אומנם הרשות שולחת במקום אחימאיר
לוושינגטון נציג אחר ,את אלי ניסן,
אולם גם למנהלי־החדשות ברדיו וגם
לעמיתיהם בטלוויזיה ברור כי ניסן ימעט
לשלוח כתבות או ,כפי שאמר אחד מהם:
״מי -שלא יכול לקום לפני  11בבוקר,
לא יכול להיות עיתונאי.״

פרסים לחוסר תקלות
הצעה חדשה של מהנדס רשות השידור
שלמה נל ,עומדת לעלות בפני הוועד
המנהל של רשות השידור .לאור התקלות
הרבות המתרחשות בעיקר בטלוויזיה,
מציע גל לערוך תחרות בין עובדי ההנד
סה ,תחת הכותרת ״אפס תקלות בשידור.״
להצעת גל ,שהוגשה בכתב ,תיתן רשות
השידור פרסים כספיים לטכנאים אתור
בשידורים שלהם לא תתרחשנה תקלות.

הקיבוצניק והטלוויזיה
התמונה של מקלט־הטלוויזיה בחדר־
התרבות שבקיבוץ ,אשר סביבו מתכנסים
מרבית חברי הקיבוץ׳ נעלמה כבר מזמן
מהווי הקיבוצים בארץ.
בסקר תפוצת הטלוויזיה בקיבוצים ,ש
נערך על־ידי הרשות להשכלה וחקר שליד
ברית התנועה הקיבוצית ,מסתבר כי יש
הרבה מאד מקלטי־טלוויזיה בקיבוצים.
הסקר מעלה כי בקיבוצי הקיבוץ ה
מאוחד יש מקלט־טלוויזיה אחד על כל
 3.02חברים .כימעט אותו מיפפר מקלטים
יש בקיבוצי איחוד הקבוצות והקיבוצים,
 3.03חברים על כל מקלט ,ואילו קיבוצי
השומר הצעיר צנועים הרבה יותר .שם
יש  6.14חברים על כל מקלט־טלוויזיה.
הקיבוץ הדתי בוחל בתמונה הנעה .על
כל מקלט בקיבוץ הדתי יש  13.5חברים.

השפעה על עדים
 1־  400הלירות
המחלקה הערבית שוב רותחת ותוססת
סביב אינטריגות אישיות ,מישפטים בבית־
העולם הזה 1968

