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 אורי כי — ישראל עיתונאי כל
 בלתי־רשמי דובר מעין הוא דן

 השר של יחסי־הציבור ומנהל
שה יחסי־גומלין, הם אלה שרון.
הצדדים. לשני לצידם שכר

 מעריב, כתב נסע אפריל בחודש
הו שם לארצות־הברית, דן, אורי
 שחולק כתבי־החוץ, פרס לו ענק

 בו זכה דן עיתונאים. 17ל־ השנה
שהת שלו, כתבות שתי בעיקבות

 בניו־יורק ׳79 בינואר פרסמו
 ה־ ״סודות הכותרת תחת מייחס,

מצריים״. עם לשלום משא־ומתן
 גילויים דן פירסם אלה בכתבות

 עד שנשמרו השלום, תהליך על
החב שהמישחק בעוד בסוד. אז

 הם כיום בארץ ביותר הנפוץ רתי
 הרי למי, הדליף מי הניחושים

 צורך כלל אין דן אורי שלגבי
 שלו. מקורות־המידע מהם לנחש

 שר־ לבין בינו ההדוקים הקשרים
 שרון, (״אריק״) אריאל החקלאות,

 רבות. שנים מזה לכל ידועים
 דן שאורי לכך, הגיעו הדברים

בלישכת־השר. חבר כימעט הפך
 הישר לטלוויזיה שד,וצנח לפיד,

 כי בצדק טען מעריב, ממערכת
 זו.״ בסוגיה מלהחליט ״מנוע הוא

 אולם ירון. אל הועברה ההכרעה
לת הדרישה את יבין העלה מאז
 בתחילת התנצלות, ממעריב בוע

 כל על נודע לא שעבר, השבוע
כא ירון. שקיבל נוספת החלטה

 רשות־השידור, דובר נשאל שר
 של עמדתו מהי עמירב, משה
 בתשובה הסתפק זה, בעניין ירון

בטיפו נמצא ״הנושא :סתמית
לו.״

 ברשות־השידור שונים עובדים
 שלפיד כך על התמרמרות הביעו

 ועל זו, בפרשה מהכרעה מתחמק
״המ החלטתו. את מעכב שירון

 מותקפים הרשות עובדי שבו צב
 ואי־ זנבות מקפלים שלה והמנכ״ל

 רשות־השידור יושב־ראש ״ואילו
 העובדים, טענו והערב,״ השכם

 אינו לעובדיהם, גיבוי נותנים נם
מת אנחנו הפעם להימשך. יכול

 לא אם הסוף. עד ללכת כוונים
 גל- נגד משמעותי צעד יינקט

בשביתה.״ נפתח ההשמצות,

 הבינ״ל בפסטיבל 6ה־ הצי תזמורת
 בישראל 4ה־ ן!לור7לפולן

ו9$0 אוגוסט

 לפולקלור הבינלאומי הפסטיבל את תחמיץ אל
4.8-.10.8.80 בישראל הרביע■

גינדי אברה□
ק עני ם למלכת י מי  ׳80 ה

שד הנחה
ל״י 100,000

 בראשון־לציון, בונה שהוא מהבניינים באחד דירה לקניית
ותל-אביב. רמת־השרון רחובות, פתח־תיקווה,

□ אוהבי□ שאנשי□ דירות בונה גינד■ אברה

 דן אורי כי טוענים בטלוויזיה
 שפיר־ הפרטים את בדק לא כלל
מא ששמע מה שמע ״הוא סם.

 טלוויזיה. עובדי התמרמרו ריק,״
לש לרדת טרח לא אפילו ״הוא
 חסרת־ השמצה היתר, זאת טח.

ומרושעת.״ שחר
 אמר נגדו ההאשמות על בתגובה

 בגיר- דבק נשאר הוא כי דן אורי
 שבטלוויזיה לי ידוע ״לא סתו.

ה על להתנצלות דרישה הועלתה
 תביעת- להגשת או שלי כתבה

שכ מה את ״כתבתי אמר. דיבה״״
 האישית התרשמותי מתוך תבתי

שש ואחרי בטלוויזיה, מהכתבה
נוס אנשים של דיעות גם מעתי
 העובדות. את אישית בדקתי פים.
 המיסמך עם קשר שום לזה אין
נציב־המים. של

 האיש כי העלתה שלי ״הבדיקה
 וגם מתל־מלחתה, אינו שרואיין
 צולם לא עימו שנעשה הראיון
 דיבר הוא זאת למרות במקום.
רא בגוף ואמר תל־מלחתה כתושב

 כולה הכתבה !׳.מפה נזוז ,לא שון
 לא תל-מלחתה. על ככתבה הוצגה
 הבעיות על כתבה זאת כי נאמר

 כפי בכלל, בנגב הבדואים של
 פשוט כיום. טוענת שהטלוויזיה

לנו קשורים שלא דברים הראו
זאת. לציין מבלי שא,

 אינה הטלוויזיה כי סבור ״אני
 נושא עצמה. את לבדוק יכולה

 גוף על־ידי להיבדק צריך כזה
 של ועדת־האתיקה חיצוני. ניטרלי

 יכולה למשל, אגודת־העיתונאים,
 אם זאת. שיבדוק הגוף להיות
להו מוכן אני שטעיתי, יסתבר

 במיק- אבל ולהתנצל. כך על דות
 שיצטרך מי כי בטוח אני זה רה

הטלוויזיה.״ זה להתנצל
 מצפים עדיין ברשוודד־,שידור

 ירון. היושב-ראש של להחלטתו
 תניח שלא או תתעכב, היא אם
 לפרוץ עלולה העובדים, דעת את

חדשה. שביתה בקרוב
!■ היימן יוסי

הביתה שוב רוקי
 כלב־לברדור אבד

 צהלה באיזור
 צהוב צבע חודשים, 9 בו

דחקי לשם עוגה

ש אותו שראה מי שר מתבק ליוסי 03־470135 לטל. להתק

 לפיליפינים לנסוע בדאי לא עצור!
 בפסטיבל אליך, באים הפיליפינים
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