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 הוא החדשות מחטיבת נוסף פורש

 ככתב מינוי שקיבל שפיגלמן, אלישע
 שפיגלמן פרשת על בטלוויזיה. כלכלי

 בגתבד. בהרחבה סופר החדשות בחטיבת
 ).2108 הזה (העולם זו בסידחה השנייה

 ענייני מחלקת כמנהל מתפקידו הודח מאז
 עצמו את שפיגלמן ניטרל בפועל, היום
 הוא החדשות. חטיבת □תוך פעילות מכל
כל ככתב לתפקידו וחזר מהתככים, עייף
 ׳את לעזוב לשעת־כושר ■בהמתינו כלי,

 התפקיד של בדמותו לו באה זו החטיבה.
 במחלקת הכלכלי הדסק ראש !של הקוסם

הטלוויזיה. של החדשות
 משכורת
בפינה

 הכתב החטיבה, של אחר מצטיין תס ך*
 עזב אלדר, עקיבא מישטרה לענייני

 כביכול החדשות, מחלקת את הוא גם
 ענייני כיסוי יותר: מפתה מישרה לטובת

 ואירועי ירושלים ענייני פנים, ■מישפט,
עקי אך הארץ. בעיתון סבירה המישטרה

 נאלץ שאילמלא •מודה, עצמו אלדר בא
 שם ׳בשאר היה ׳ברדיו, עבודתו את לעזוב
 מה־ מובהק. ׳איש־רדיו שהוא כיוון ברצון,

 הארץ בעיתון עדותו, על־פי ששכרו, גם
ברדיו. שהשתכר מזה נמוך

הנ כלפי קשות טענות אלדד לעקיבא
ה מעובדיה וכמה החדישות חטיבת הלת

 ימים חודש ״לפני אומר: והוא בכירים,
 איש בגלל ברדיו, עבודתי את עזבתי
 בניש- סכסכן האיש פינסקר. חגי אחד:
 אותן, מקיים ולא הבטחות מבטיח מתו,

 שהדוח לאן והולך החזקים אל מצטרף
נושבת.

תכורי פורש
פינסקר היא הבעייה

 לי אמר לא אחד אף טוב. או רע אני
 חדשות. של עריכה שם אין מילה.

 אך עבודה, לחלוקת ישיבה ״ש בוקר בכל
 ׳הכוח לי אין מסכמת. ישיבה אין פעם אף

 עליו לחצים די יש לעיתונאי ׳למילחמות.
 מבית. מילחסות גם צריך לא הוא מבחוץ,

 עוזב, שאני לו, ואמרתי לפינסקר כשבאתי
 בדרכך׳.״ אעמוד לא ,אני :הגיב

 הפרלמנטארי, הכתב של בדרכו גם
 פינסקר, חגי עמד לא תבורי, אבנר

ו חופשה־ללא-תשלום לקחת לו ואיפשר

 לפינסקר: אמרתי נמשך, כשהעסק הזנב.׳
 לעבוד יכול לא אגי מהגב, אותו לי ׳תוריד
בעורף.' לי נושף כשהוא
 לקאהיר. לנסוע שעומדים הסתבר ״ואז

 לו הזכרתי :ושוב לפינסקר נכנסתי שוב
 מדיני כתב שאני בינינו, הסיכום את

׳אמר נוסע. אני לקאהיר, נסיעה יש ושאם
 בוקר להתעורר רוצה לא שאני לו תי

•תד ׳אל אמר: הוא •מופתע. ולהיות אחד
 מיום נסחב העסק אבל בסדר.׳ הכל אג,

והוחלט ישיבה היתר. המכריע וביום ליום,

 הציבור של עניינו אינם החדשות בחטיבת
 מאחר אך החטיבה. בתוך !בהם לדון ׳ויש

 על־ידי זו כתבות לסידרת שורבב ושמו
לדבר: החליט עמיתיו
 אנשים קבוצת יש אמצעי־תיקשורת ״בכל

 בחטיבת אצלנו, ביותר. ■המתוסכלים שהם
 הנחשבות תת מיש שבעי יש החדשות,

 עובדים. לחמישים קרוב ויש ליוקרתיות
הדב את לעשות יכולים כולם שלא ברור
 — להגיע מצליח שלא ומי המעניינים, רים

מתוסכל.
 הכתב לתפקיד מונתי 1974 במאי 19״ב־

 כתב אני מקל. אריה של במקומו המדיני,
 אוהב אני שנים. וחצי ׳שלוש מזה מדיני

 ונידמה בו, ומתעניין שלי התפקיד את
 שמעתי לא טוב. אותו עושה שאני לי

 את להחליף שצריך פעם אמר שמישהו
 :שאומרים שמעתי טוב. לא הוא כי קיטל
 לי הציע פינסקר תככן.׳ הוא כי — ׳צריך
 בפועל, היום ענייני מחלקת ׳את לנהל

 שאמור חדש, חטיבה מנהל שיבוא עד
 כן דצמבר. לחודש 18ב־ להגיע היה

 ככתב ׳בתפקידי שאמשיך פיינסקר הציע
 החברתיים לצדדים שמעבר אמרתי מדיני.

 ש׳תפקיד מכיוון זאת, לעשות מסוגל איני
 ביממה. שעות 24 דורש מדיני כתב של

 במיוחד ׳מחלקה, מנהל ?פקיד לגבי כנ״ל
 ב- ■נמצאים כשהדברים בתקופת־ביניים,

 על לוותר צריך אני ואם התרופפות.
 תפקיד לי חשוב כל קודם אז — משהו
 י׳ודע ׳!אתה לי: אמר הוא המדיני. הכתב
 ואנשי בפועל, המחלקה את תנהל מהי

 יעזרו תבזרי, ואבנר פרנקל שחד. הדסק,
 ואז, הסכמתי. העבודה. בנטל לשאת לך

 ה־ על הודיע כשפינסקר מחלקה, בישיבת
 ובראש מייד, שקפצו באלה היו מינוי

 שזה שאמר תמרי אבנר היה הקופצים
•תפקידים. •בשני ישא אחד שאיש ייתכן לא

קיטר מצליחן
הצודק הוא המיסכן

גזית מצליחן
ריאורגניזציה לקראת

שפיגלמן פורש
בטלוויזיה דסק

 בשקט. לשבת רק בעיות, רוצה לא ״הוא
בחטי ראורגניזציה ׳לעשות בא לא הוא
 החדשות בחטיבת שם. לנוח בא הוא בה,
(תחלו אידרוטאציה הנקראת מחלד. יש

 בכירים, ג׳ובים על התלבשו אנשים פה).
 שהכתב מה לאחרים. הדרך ׳את וסגרו

 תבורי, לאבנר עשה קיטל שלום המדיני
עכורה. אווירה ויצר כמוני אנשים הרגיז

 הנטל. של לא-שווה חלוקה יש ״בכלל,
ברד עבדתי בהן שנים ארבע במשך

 סביבי ראיתי פראייר. כמו הרגשתי יו
 שאני הרגשתי מתבטלים, אנשים המון
■ה מתאמץ. לא אחד ■שאף ברמה, יורד

מספיק. וזה שמנה והיא מגיעה, משכורת
נמ פיצוצים. אחרי רצתי שנים ״ארבע

דב לעשות מסוגל שאני ראיתי לי! אס
 בדבר ■נתקלתי אז ■אבל לזה, מעבר רים
׳מח החדשות בחטיבת לו שקוראים הזה
 מדיני כתב שהוא חושב קיטל קיטל.׳ סום

 מאפשר •ולא כמוהו, יהיה ׳ולא היה שלא
 רוצה שמישהו ברגע לזוז. אחד לאף

 ומטרפד לפינסקר רץ הוא מעט, להתקדם
 ביקשתי פינסקר, אל באתי העניין. את

 לי ׳שנמאס אמרתי אחר. תפקיד לקבל
 היה לא מישטרה. לענייני כתב להיות

 לי הבטיח לא והוא לי להציע מד, לו
 עלי להשפיע התאמץ לא הוא כלום.

 שלא לי נדמה היא בסך־הכל להישאר.
אעזוב. או אשאר אם לו איכפת

 לא לרדת. התחילה בחטיבה ״הרמה
אם שלי, העבודה על הערכה שום היתד,
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 גדעון של לצידו פרלמנטארי ככתב לעבוד
 על גם אחרונות. ידיעות בעיתון רייכר
).2108 הזה (העולם כבר נכתב זו פרשה

 הגיע כאשר
ת א אד ס

מ־ לפרוש אותו שהניעו הסיכות ל
 של ״הבעייה :תבורי מספר החטיבה, ?

 הוא פינסקר. חגי היא החדשות חטיבת
 כש־ בלחצים. לעמוד :מסוגל לא פשוט
כמנ פינסקר על-ידי התמנה קיטל שלום

 להיות רצה הוא היום, ענייני מחלקת הל
 לא המחלקה מדיני. כתב ׳וגם מנהל גם

 על לוותר נאלץ הוא ובלחצה הסכימה,
המדיני. הכתב תפקיד
 מקום ממלא תפקיד ׳את קיבלתי ״אני
 :במקומי בא לידר וצבי ׳המדיני, הכתב

 שסאדאת פתאום התברר ז קחה מה לכנסת.
 ואמר פינסקר אל הלך קיטל ואז מגיע,

ופיתא׳ום מדיני, כתב אני 'שנים :לו
 נודע כשזה בחוץ?׳ ואני סאדאת מגיע

 אתה 'אם לו: ואמרתי לפינסקר באתי לי,
 אין מדיני, כתב להיות צריך שהוא חושב

 אמר פינסקר לכנסת. חוזר אני בעיות.
 בתפקידך.׳ ■תישאר ׳לא, לי:

ובמק פינסקר, על ללחוץ מתחיל ״קיטל
 וכתבה ידיעה כל אחרי אותי. ללכלך ביל

 החבו״ה והשמיץ. לפינסקר רץ הוא שלי,
על לך יושב הוא ,אבנר, לי: להגיד התחילו

לקאהיר. יסע מי
 קיטל פינסקר, בישיבה? השתתף ״מי
 כמועמד גזית גבי המחלקה, מנהל בתור
מח כמנהל קיטל של תפקידו את למלא
 נווה, חנן החדשות מחלקת מנהל לקה,

ההח האנגלית. מהמחלקה אפל ודייוויד
ער לעניינים לכתב שנוסף היתד״ לטה

 לי? נודע זה איך קיטל. יסע ביים,
 לחדשות. דחוף לי ׳וקראו לרדיו, באתי

 מסוכנויות אחת של הודעה לי הראו שם
 מטעם לקאהיר הנוסעים ■אלה ■על הידיעות

 לפינסקר: :ואמרתי עליתי השידור. רשות
 שהיה יודע ׳אני אמר: הוא זה?׳ ׳מה

 ש- והחלטנו שקלנו, אבל סימם. בינינו
 אתה הבא בסיבוב לנסוע. צריך קיטל

תיסע.
 אמדתי בחיי. רתחתי שלא כמו ״רתחתי
 !המדיני הכתב יהיה ,שהוא :לפינסקר

ו לכנסת, חוזר אני קייבינימאט! ■תלכו
 נסעתי לקאהיר, הבאה בנסיעה גמרנו.׳

 יילך שהמצב מאז לי ברור היה אני.
 לא וזד, קיטל, את מטפח פינסקר ויידע.
עורו. את ישגה

 לי סיפרו מקאהיר, ארצה ״כשחזרתי
 אותי. להשמיץ המשיך הוא משם שאפילו

 הטינופת מתוך קצת לצאת החלטתי ואז
מה ■ההצעה כשבאה החדשות. חטיבת של

תגו מפינסקר. חופשה ביקשתי עיתון,
בדרכך.׳ אעמוד לא ׳אני : בתו

ה של המדיני כתבו קיטל, שלום
הפנימיים הסיכסוכים כי טוען רדיו,

 שאני הדגיש לי מהמתנגדים אחד ״כל
 ביותר הטוב המנהל ושאני מצ׳ויין כתב

 הדין את קיבלתי למחלקה. להיות שיכול
המח מנהל ■תפקיד א׳ת עצמי על :ולקחתי

 החטיבה מנהל שאם כשברור בפועל, לקה
 מדיני. כתב להיות שב אני מגיע החדש

לתפ מתאים תבורי שאבנר חשבתי לא
 להביא רציתי לא אך המדיני, הכתב קיד

כזו. קצרה לתקופה מבחוץ כוכבים
 שאינה בצורה לכולם, ברור היה ״זה

 הוא ■שלי שהתפקיד פנים, לשתי משתמעת
 כל מדיני. כתב להיות חוזר ואני זמני

כש בא. שסאדאת לפני יומיים קרה זה
אמר בואו על הראשונות השמועות החלו

 לתפקיד לחזור רוצה שאני לפינסקר תי
ל חדש הוא המישחק כי המדיני הכתב
 ■ובכלל, דימיון. לכל ■מעבר עתה, גמרי
 כתב של לתפקיד להיכנס מאוד קשה

 ליצור צריך קשרים. ׳לקשור צריך מדיני.
 ס׳אדאת שתקופת חושב לא ■ואני היכרויות.

 בתפקיד להתחיל כדי טובה ■תקופה היא
 כמה ׳עד :לו ואמרתי לאבנר ■קראתי כזה.
נת פעולה תשתף אתה אם בי, תלוי שזה
 עבודה.' מספיק יש סאדאת. בכיסוי חלק
לבעוט. התחיל תבורי ■אבנר אך

 סאדאת, של בואו את לכסות ״נסענו
 על ■ודיבר לדברי ניכנס הוא וכששידרתי
 טובה. עבודה עשתי אני ההימנוגים.

סי סאדאת. עם הראשון הראיון לי היה
 נוכח שאהיה ולטרס ברברה עם דרתי
בגין עם שערכה המשותף הראיון בעת


