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___ _ ____ פתאד. כעד
 שימוש תוך סאלה, לחצים '~אולם'בד,פעלת

 לא האישיות, מטרותיו להשגת בטלוויזיה
 ועדת־ ■בפני הצהיר הוא לבראל. די היה

 יריבו, פתאל, לו!שסלים ידוע כי המיברזים
 הגולל את סתמה זיו הצהרה קומוניסט. היה
 בוועד־המנהל הליכוד חיברי אצל פתיאל על

 כמה כעבור כי ׳שידע ליפני, יצחק ואצל
ועד־מנהל ותחת לשרת יצטרך הוא חודשים

לליכוד. רוב יהיה ישבו
 פתאל קצת. ׳שיונה כמובן הייתה האמת

 16 בן ילד ׳כשהיה קומוניסט, אמנם היה
 למצוא קשה ׳אולם עיראק. הולדתו, בארץ
 ב־ לקה, ׳שלא פתאל, של בן־דורו צעיר,

 ׳תנועות- חבר היה ולא •אופנת־חקומוניזם
בעי רק לא לקומוניזם. המקורבות ׳נוער
אר וביתר ׳בגרמניה בפולין, אף אלא ראק,
׳תארי של זו, עובדה מערב־אירופה. צות
בהצהרתו. לציין בראל שכה וזמינים, כים

 הסתפק לא ןאת״בחירתו, להבטיח' כדי ״
 הפוליטי־אידיאולוגי הרקע בהדלפת בראל

 על מידע להפיץ דאג גם אלא מתחרהו, של
 שנים במשך עצמו. ■שלו הפוליטי הרקע

 יאף ׳והצהיר ידוע, בראל היה ׳ארוסות
 ואחר־ כמפא״י, גאמן חבר הוא כי בעצמו,

 הליכוד עלה כאשר העבודה. במיפלגת כך
 המיפלגה יאת ׳בריאל גם החליף לש״לטיון,
 ׳ולהפיץ רומז החל הוא שלו. הנבחרת
 אוהד רבות שנים כבר ׳׳שהוא ידיעות,
 כיום, שהיא, החטיבה בליכוד, לעם חטיבת

השילטון. בסיעת ביותר הקיצונית
הקי שהיא משום גם בלעם, בחר בריאל

 ״החברים ׳לדעתו הם וחבריה ׳ביותר, צונית
 של האמיתיים לעקרונות ביותר הנאמנים
לו היה לעם ׳שדרך משום וגם הליכוד,״

גרוסמן ח״ב
מפ״ם הוא בראל

שלו. הפוליטית התפנית יאת להסביר קל
 הצטרף מפא״י, יחבר היה הוא לדבריו,

 וכאשר לרפ״י, בן־גוריון דויד עם אחר־כך
 הוא מיפלגת-והעבודה, לחיק ריפ״י חזרה
 של בראשותו בן־גיוריוו, נאמני עם ׳נשאר

 חור־ יגאל סשר־התעשייה, היום שמכהן מי
 שיחות מיספר לערוך טרח אף בריאל ביץ.
 ברשת מייד עליהן ולדווח הודביץ, עם

ובהנ בטלוויזיה ׳שהקים הסבוכה, הרמזים
רשות־השידור. הלת

ל הנוגע בכל כילל בעיות ׳אין ליבראל
 כשלושה לפני רק המיפלגתיית. שייכותו
 חייקה מפ״ם ח״כ כי לו כשנודע שבועיות,

 דחופה הצעה בכנסת ׳להגיש עומדת גרוסמן
 עם להיפגש דאג ישלו, בעניין לסדר־היום

 בעצם, הוא, כי אזנם יאת ולגלות מפ״ם ׳אנשי
 בקשתו רבות• שנים כבר מפ״ם של חסיד
 תפגע לא גרוסמן כי לכך לדאוג היתר.
 ותסיר מיפלגתה, של ׳שלומה מאנשי באחד

 שמואל ח״כ כי לו כשנודע גם הצעתה. את
ב עניינו את להעלות עומד פלאטדישריון

 פלא- ישל לעוזרו להודיע בריאל דאג כנסת,
 הצביע בראל, הוא, כי בן־אודיס, דאק טו,

פ״ש. האחרונות בבחירות

חוקות המישטוה
ההוועד נגד הופנו רבות לונות ^

 מנהלי ונגד רשותיד,־שידור של מנחיל ■ •
 על בלל מגיבים הם אין כי על הרשות,

 מחמשת אחד שהוא בריאל, על ההתקפות
הרשות. של הבכירים
ועדת־החקי מונתה ׳אלה, תלונות בגלל

 ולא בסודי־סודות, מונתה היא כי אם רה,
ה של ר״שמי פירסום בשש עליה ׳נמסר

 — חקירה ׳ועדת יאותה ישל המסקנות שות.ר
 כבר המוכנים אנשים הטלוויזיה בבניין ויש

 ל־ כיסוי ישמשו — במרויייק אותן לנחש
 ימול הוועד־המנהיל של חוסר־ההתעניינות

ה ולהיעדר הרשות של הבכירים הפקידים
בריאל. בעניין ׳שלהם תגובה

 של ׳ועדת-החקירה לחקירת במקביל ׳אולם
 יותר, יסודית חקירה נערכת זינדד-שבאדי,

 ושל ירושלים מיישטרת של פניות, וללא
׳תלו הוגשו בראל כנגד המחוז. פרקליטות

 חוקרי אך המישטרה, שחוקרת פליליות, נות
 גבריאל ׳המפקח של בראשותו המישטרה,

 מושטרית ישל המורמה ממחלקת בן־חמו
 יסודית חקירה לערוך החליטו ירושלים,

 בתלונות •להסתפק ולא זה, בעניין יותר
״ נגדו. שהוגשו

 השידור "רשות מעובדי שונים ~אנשים
 וכמה בן־חמו, לפני לחקירה נקראו כבר
 אלה בין חוזרות. לחקירות זומנו אף מהם

 בכירים עובדים כמה היו לחקירה שנקראו
ה הטלודזיה של — בעבר או — בהווה

 שהיה מי יחזקאל, עזרא ביניהם ערבית,
 הוא וכיום בערבית בחדשות בכיר כתב
 למה, יעקוב השידור: רשות דובר סגן

:השידור ברשות בכיר תכניות ומפיק עורך

*

*

המר השר
חינוכי הוא בראל

ליכני מנכ״ל
מפא״י הוא בראל

ב בכיר כתב שהיה מי נחמיאם, ויקטור
ה לטלוויזיה שעבר עד הערבית טלוויזיה
אחרים. רבים ועוד ד,לוי יעקוב עברית,
 בין מסמכים, למן־חמו הוגשו כן כמו
 של חסויים סודיים פרוטוקולים השאר
של תצהירים־בשבועה :השידור רשות

 להם: התנכל לטענתם, שבראל, עובדים
 של בכתב־ידו לכאורה מרשיעים מיסמכים

 מנהליו מטעם בראל של וחוות־דעת בראל,
 לשעבר הטלוויזיה מנהל ביניהם בעבר,

רוגל. (״נקדי״) נקדימון
 דרש, הוא אלה. בכל הסתפק לא בן־חמו

 מאחדים מפורטים תזכירים קיבל, ואף
 לכתוב התבקשו בהם שלו, העדים מן
 עבודתם מתקופת בראל על להם שידוע כל

 אלה תזכירים כי הבטיח בן־חמו עימו.
 שוט ישמשו ולא בראל לידי יגיעו לא

 תחת העובדים לאנשים להתנכל בידיו
פיקוחו.

ידוכא. בשבוע ^ זו חקירה על




