
 ושימח הזה״ מגיש.,העולם השג; העווץ חוק חקיקת עוב
ביותו הגדול הזמו לסברת המועמדת של עדכנית

 בפגישה נפלה. בבר החלטה ךיי
שבו שלושה לפני שהתקיימה 1 1

הוס והאוצר, החינוך שרי בין עות
 שני, טלוויזיה ערוץ הקמת על כם

 זבולון בשליטת שיהיה מיטחרי,
 תגבש בקרוב שתמונה ועדה המר.

 לאישור תובא וזו החוק, הצעת את
 קצר זמן בתוך והכנסת הממשלה

ביותר.
הק שאם טוענים מיקצוע אנשי

הממ על״ידי תעשה התשתית מת
 עד חודשים 18 לפחות ידרשו שלה,

בע לשדר להתחיל יהיה שאפשר
 לטלוויזיה תשתית בניית על רוץ.

 מישרד- בשליטת שתהיה בכבלים,
 בשלב מדברים אין התיקשורת,

 הרשת תופעל איך ברור לא גם זה.
הגור בין השידורים יתחלקו ואיך
הר חלק. בהם לקחת שירצו מים
 הרשת מהפעלת הצפוי השגתי ווח

 מיליון *0 עד יגיע המיטחרית
דולר.

 הרשימה את מגיש הזה' .העולם
 המעוניי- הגורמים של המעודכנת

 השני מהערוץ בנתח לזכות נים
עוב מהמועמדים חלק המיטחרי.

 תיקשורתי בתחום ביום כבר דים
 כוונתם על הודיעו רק אחרים זה.

 מיק- יכולת ללא במירוץ, להשתתף
מוכחת. צועית

 של שילוב־ - אייזנברג קונצרן •
 ועיסקיים. מיקצועיים גורמים חמישה
המיו אייזנברג, קבוצת הוא הראשון

 מיכאל איש־העסקים על־ידי צגת
 לשעבר תהילה, אילו אלבין. (.מיקי״)

 הוא שר־הביטחון, של הצבאי מזכירו
 הטלוויזיה פרוייקט ריכוז על הממונה

 סרטי חברת הוא השני הקונצרן. של
 נמצאים ממניותיה אחוז 25ש־ רול,
 מיקי, של אשתו אלבין, גליה בידי

 גאון. וניסים רינגל ישראל בידי והשאר
 בעלי־הון של היא שלישית קבוצה
הבינ איש־עסקים בראשות מחדל
 מרכוס ממכסיקו וסוחר־הנשק לאומי,

 מתבססת היא אף רביעית, קבוצה כץ.
 פרל, נחמן של היא וזר, מקומי הון על

 מועצת־ ויושב־ראש חרות מרכז חבר
 חמישית קבוצה על. אל של המנהלים

 יושב־ גדות, גירעון של בראשותו היא
 מיפעל של המנהלים מועצת ראש

 של אגף־ההסברה ויושב־ראש הפיס
 פירסום אנשי כשלצירו החרות, תנועת
שונים.

 או- את להקים מתכוון הקונצרן
 תל־ בדרום הסינרמה בבנין לפניו
 שנה. לפני זו למטרה שנרכש אביב,
 יועץ־תיקשורת שווה. חלק גורם לכל
 לפרוייקט גם ידו שנותן אייזנברג, של
ידיעות של המדיני הכתב הוא זה,

 את מנהלת אשר קסטל, סרטי של
 החברה הירושלמי. התיקשורת מרכז

 הם מנהליה אינקובה. בבעלות היא
 ארזי. ודן הרדיו מוותיקי שגריר, מיכה

 באחרונה .1966ב־ הוקמו קסטל סירטי
 להפקת זכויות על החברה חתמה
 הגשש של תוכניות 12 של סידרה

 וידאו, סירטי מספקת היא החיוור.
 בכבלים לטלוויזיות בהפקה מתמחה

 שירותים נותנת לארצות־הברית,
 אמריקאיות. בעיקר זרות לחברות

 החלק יום־יום מופק מאולפניה
 יומן מפיקה חדש. ערב של הירושלמי

בשידור־חי באנגלית שבועי חדשות

 עתה בארצות־הברית. כבלים לרשתות
 לאמריקה. שידוריה את מרחיבה היא

עובדים. 58 מעסיקה

 מנוהלים - טל-עד אולפני •
 סגן־מנהל בעבר פלד, עוזי על־ידי

 מבעלי אחד כץ. ואבשלום הטלוויזיה,
 בנק הוא החברה של העיקריים המניות

 בבניין ממוקמת היא דיסקונט.
 שירותים ונותנת ירושלים תיאטרון

העולם, מכל זן־ות טלוויזיה לחברות

 ללא לתפקיד שהוצנח רותם, אברהם
 הם האולפנים מוקדמת. הכשרה כל

 ובקרי הרצליה אולפני של שילוב
 האחרונים גבעתיים. המפריס פטה

 ויוסף שני (.איזו״) ליצחק שייכים
 שייכים הרצליה אולפני דיאמנט.
 עמוס קלאוזנר, מרגוט של לילדיה
 בעלי שפילמן, צבי אחותו, ובעל מוקדי

ישראפילם. חברת־הסרטים

 - ישראל אולפני - נ״נ •
 שנסחרת קנון, קבוצת של חברת־אם

 בשליטת היא האמריקאית. בבורסה
יצחק גלובוס. ויורם גולן מנחם

 מהאולפנים שפרש קול, (.איציק״)
 החברה. סגן־נשיא הוא המאוחדים,

 בעטרות מרכדתיקשורת מקימה היא
 אולפן לה ויהיה שבמיזרח־ירושלים

 לקול, ארלוזורוב. בבית בתל-אביב,
 המאוחדים האולפנים את שהעלה

 הצלחה מנבאים ביותר, גבוהה לרמה
ישראל. אולפני - בג־ג דומה

 כלל בבעלות חברה - 1 ערוץ •
ממלון מישפחת מאחוז), 50מ־ (יותר

 מוסינזון. אביטל בהנהלת לתיקשורת
פרש. ומוסינזון נכשל הרעיון

ת קול •  פרוייקט - ההסתדרו
 של וחינוך לתרבות המרכז של

 פסה, נחום עומד שבראשו ההסתדרות,
 הם חודשים מזה המחלקה. יושב־ראש

 המציג קורה, מה בשם מאגזין מפיקים
 קופות־חולים בסופרמרקטים, בווידאו

 את אחרים הסתדרותיים ומיפעלים
 של תשתית נוצרת ההסתדרות. הישגי
 גם נעזרים שכרגע מיקצוע, אנשי־

 הפועל לוועד מחוץ מיקצועיים בגופים
הקיבוצית. מהתנועה ובכוחות

 הססרססיס. איגוד - פ״מ״ט •
 המפרסמים. איגוד של חברת־בת

 פירסומת של תיבות ראשי הם פ־מ־ט
 בשנת הוקמה בטלוויזיה. מיסחרית

 יחד להפעיל מטרת־מכסימום: .1971
 את אחרים מיקצועיים גורמים עם

 לשמש מטרת־מינימום: השני. הערוץ
 האיגוד המפרסמים. של חברת־קניות

 מוסדות 100 עם הסכמים על כבר חתם
 בערוץ לפרסם שמתחייבים ומיפעלים

 פ־נדט. דרד ורק אך לכשיופעל, השני,
 הפורש המנהלים מועצת יושב־ראש

 מנכ״ל לשעבר צור, עמירם הוא
 לנדסברג ברונו אותו יחליף אזורים.
 חברי בין לשיווק. הדרומית מהחברה

 מעלית, ליבר חיים המנהלים: מועצת
גורן ואליצור משטוק קוטלר גירעון

הפיס. מיפעל מנכ״ל —

 השולטת חברת־גג - גל-שיר •
 עומדת בראשה שיר. טל בחברת

 שרובר. גיטה הירושלמית המיליונרית
 אולפן כבר לחברה יש לטענתה
 משנה, פחות לפני בהקמתה, להפקות.

 בנק של ההשקעה חברות חברו
 המיליונר הפועלים, ובנק המיזרחי

 חיים לתמ״י, המקורב גאון ניסים
 על לחתום ניסו הם הכט. וראובן הרצוג,
 ולא סי־בי־אס חברת עם הסכם

 עם קשר נוצר זמן כעבור הצליחו.
 ומרדכי(.מוטי״) נאמן אברהם(.איבי״)

 מ־ב־ע, ובעלי חרות מרכז אנשי תג׳ר
 שנבחר הרצוג רסקו. של חברת־בת

 לדבריה, שרובר, מהחברה. פרש לנשיא
 היום ותג׳ר. נאמן עם קשריה את ניתקה

 לגלות מסרבת שהיא חדש הרכב לה יש
 מועצת־ אפילו לטענתה זהותו. את

 לא עדיין החדש ההרכב של המנהלים
כונסה.

שורת כור • ואלקטרוניקה תיק
 שהוקמה כור של חברת־בת -

 לב, גירעון עומד בראשה באחרונה.
 מישרד־התיקשורת. מנכ״ל לשעבר

ההסתדרותית, הענק חברת כור,

פדלכץאלביןגאוןאייזנבדג
 לשעבר נקדימון, שלמה אחרונות,

 תיקשר לענייני ראש־הממשלה יועץ
 במימשל. מצויינים קשרים ובעל רת,

 אנשי־ מיהם לגלות מסרבת החברה
 עתה נמצאת היא שאיתה המיקצוע

 הפעלת לשם מתקדם במשא־ומתן
 הצלחתה את בונה החברה הפרוייקט.

 השיל־ במיפלגת אישיים קשרים על
טון.

שורת קסטל •  חברת־גג - תיק
— 14 _ _

 היא הישראלית. הטלוויזיה כולל
 וסוכנויות אחרות חברות עבור מפיקה

 שירות. תשדירי ומפיקה עצמאיות,
איש. 25 בה עובדים

ם האולפנים 9  חברה - המאוחדי
 גדולים, ואולפנים תשתית בעלת

 הישראלית הטלוויזיה את המשרתת
 קצר זמן לפני עד זרות. וסוכנויות

 קול (.איציק״) יצחק על־ידי נוהלה
(מיל׳) אלוף הוא המנהל עתה שפרש.

 היא החברה. מנכ״ל גורפונג, ומוטה
 לערוץ סרטים בהצגת מתמחה

 גדולים בבתי־מלון שני טלוויזיה
 וידאו. קאסטות בתחום ופעילה בארץ,

 ומפיצה בחו״ל זכויות רוכשת היא
 שלוש לפני הוקמה החברה סרטים.

 להיכנס כדי גורפונג על־ידי שנים
 וגורפונג, בכבלים, טלוויזיה לתחום

 לכלל הציע בכלל ותיק עובד לשעבר
 בעבר החברה. מרבית את לרכוש
חברת־אם להקים כלל ניסתה

 לתחרות להיכנס שבכוונתה מכחישה
 מיקצוע אנשי אך השני, הערוץ על

 החברה, להתפתחות לב לשים מציעים
 לטלוויזיה הקשור בכל בעיקר

 הנתח חלוקת על במאבק וגם בכבלים,
 בנושא טיפל בעבר השני. הערוץ של

 המערך מועמד בכור השני הערוץ
 אשר אביב תל עיריית לראשות

 עימו נותק עתה בךנתן. (,ארתור״)
הקשר.

)70 בעמוד (המשך

במדינה
)5 מעמוד (המשך

 התכנס בתוניס הליכוד. הפגנת
 גוף- — אש״ף של המרכזי הוועד
 הרחב׳״״ הפרלמנטרי המוסד בין ביניים

וה הפלסטינית״) הלאומית (.המועצה
 של הפועל״) הממשלתי(.הוועד מוסד

 יחסי־ את בדיוק משקף זה גוף אש״ף.
הלאומית. במועצה הכוחות
 באל- הלאומית המועצה במושב כמו

 המשמעות היתה שנה, חצי לפני ג׳יר
 קיומו. בעצם הכינוס של העיקרית

 ישתתפו האם היתה: המכרעת השאלה
בכי לאש״ף המסונפים האירגונים כל

ערפאת? יאסר על־ידי שנקרא נוס,
ה בץ עתה הקיים במצב־היחסים

 ערפאת,"* בראשות הרישמית, הנהגה
 במושב ההופעה עצם היתה סוריה, ובין

 השד שהיתה הצבעה, בבחינת התוניסי
 דמשק רדיו אחרת. הצבעה מכל בה

 פת״ח, מורדי המושב. להחרמת קרא
 וכסוכן כבוגד ערפאת את המכנים

 אותו, לסלק תבעו אמריקאי־ציוני,
להריגתו. קראו ולמעשה

 הופיעו אש״ף אירגוני כל התוצאה:
 של הקטן אירגונו אחד: מילבד במושב,

 לשיח־ העממית ג׳בריל(.החזית אחמד
 הכללית״), המיפקדה — פלסטין רור

 זאת לעומת גלוי. ,לובי סוכן שהוא
 "*׳ העבד נציגי.החזית של נוכחותם בלטה
בע שהיו הדמוקרטית״, ו״החזית מית"

פרו־סוריים. בר
 על הסורית ההסתערות פני מול

אש״ף. התלכד הפלסטיני, העם
 של זו הפגנה אחרי סוריה. נגד
מראש. נתונות ההחלטות היו ליכוד,

 לתיפארת קרא, אמנם המושב
 וסוריה, אש״ף בין להתפייסות המליצה,

 ההחלטה אך וה״מורדים״. ההנהגה ובין
 לביצור חד־משמעית קראה העיקרית
 הלאומית התנועה של עצמאותה

 היתה המציאות, רקע על הפלסטינית.
 ־״ המזימה של מוחלטת דחיה זאת

 לעצמאות קץ לשים שנועדה הסורית,
 בידי לכלי־שרת התנועה את ולהפוך זו,

הסורית. המדיניות
 מדיניות

אמריקאי סכץ
 אחת ברוטאלית כמכה

 וושינגטון ממשלת נעצה
 של בגבם סכין
בישראל. בוחדת־השלום

 הלוחמת הישראלית, תנועת־השלום
 הכבושים בשטחים ההתנחלויות נגד

 ב־ קטלניים מוקשים מהוות שהן מפני
מא השבוע הותקפה — לשלום דרך
חור.

 ברר פרראמריקאית היא זו תנועה
 — הבולטים מדובריה רבים הגדול. בה

 וכלה המנוח, גולדמן נחום בד״ר החל
 האמינו — ליבוביץ ישעיהו בפרופסור

 ארצות־הברית, תבוא הימים באחד כי
ותכ ברית־המועצות, בחברת או לבדה

— השלום. את ממשלת־ישראל על פה
 ארצות־הברית ממשלת באה השבוע

 פשוטה בצורה — בגבה סכין ותקעה
וברוטאלית.

ההצ באה תחילה ולווינגר. רגן
במועצת־הביטחון. האמריקאית בעה

 הערבים, דרישת לפי התכנס המושב
 תלמידי שלושת רצח על למחות כדי

 כל בחברון. האיסלאמית המיכללה
 התלכדו וממערב, ממיזרח המרינות,

 ה־ להפסקת ובקריאה המעשה בגינוי
־־־ וטו. הטילה ארצות־הברית התנחלויות.
 של מעשה זה היה מדינית, מבחינה

 הנחילה ארצות־הברית הקרבה־עצמית.
 לברית־ קל תעמולתי ניצחת בכך

 מבע־ גם עצמה את בודדה המועצות,
 לבדה ונותרה הקרובות לות־בריתה

 ומשה בגין מנחם בחברת לגמרי,
לווינגר.

 __ בגץ ברורה: הפגנה זאת היתה אך
 רונלד לנשיא עתה חשובים ולווינגר

 כי בעולם. בעלי־בריתה שאר מכל רגן
 לו לעזור יכול בגין — להם בניגוד

מחדש. להיבחר
 עימה יחד זו. בהצבעה די היה לא אך

 לגמרי: ברור מסר שכללה הורעו־״ באה
ההתנח את מחייבת ארצות־הברית

 בשטחים ממשלת־בגין של לויות
הכבושים.




