
ת לטלוויזיה חזר דל ושוב השניה. ב
פרס למען השכפ״ץ״ את לובש
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 ענות בקול השתתקו המתנגדים
 כל אין כי להם, הוסבר כאשר חלושה,

 שני את ימלא לא שהאיש סיבה
 אותו שמינו שאלה גם מה התפקידים,

 זאת יעשה הוא כי משוכנעים לשניהם
ביותר. הטוב הצד על

 עדיין הוא כי להרגיש, מבקש ניר
 עשוי ״אני לתפקיד. התמנה לא

 של המטה ראש לתפקיד להתמנות
 הוא ראש־הממשלה,״ לתפקיד המועמד

 מדובר אם אותו וכששואלים אומר
 בוודאות: עונה הוא פרס, או נבון ברבין,
בפרס.״ שמדובר מאליו ״מובן

 אין פרם. של איש הוא ניר עמירם
 ראש תפקיד את לו הציע מי אומר הוא

 מאליו. מובן העניין אך מטה־הבחירות,
 אוייש הזה התפקיד כי מסביר הוא

 שימחה על־ידי הקודמות בבחירות
 קצת התפקיד אוייש שאז אלא דיניץ,
 הבחירות, לפני כחודש מדי, מאוחר

אפקטיבי. היה לא ולכן
 האינטרס מהו נשאל כשהוא
 על שלקח התפקיד מאחרי המסתתר

 של הסופי ״האינטרס ניר: משיב עצמו
 המערך לניצחון להביא הוא הזו העשיר,

 ואני בכנות זה את אומר אני בבחירות.
 שנזכה אחרי אעשה מה יודע לא

בבחירות.״

 המערך יזכה וכאשר אם זאת, ובכל
 רוצה מהעוגה נתח באיזה בבחירות,

 באופן ״להשתלב להתכבד? ניר עמירם
בהכר להשתתף לי ויאפשר שיבטיח

 מעבר חשובות. שהן חושב שאני עות
 איזה בשאלה כלל עוסק לא אני לזה,

 ננצח אם רוצה אני בדיוק תפקיד
 על החשיבה מעצם פוחד אני בבחירות.

 אצל חליפות תפירת נגד אני כך.
 אתמנה אם עצמי. אצל ובוודאי אחרים
העבו את אעשה מטה־הבחירות כראש

 משהו, להפיק כדי ולא בהתנדבות דה
המערך. לניצחון להביא כדי אלא

 כדי ניר עמירם על ללחוץ צריך
 אחד ״דבר הבאה: התשובה את לקבל
 אמצא בבחירות הניצחון אחרי בטוח.

להשתלב.״ הדרך את
 על-ידי תפקיד לו הובטח האם
 דבר, לי הובטח ״לא פרס? שימעון

 לא נתחים, בחלוקת עוסקים לא אנחנו
 שהדוב לפגי הדוב עור את מחלקים

 שמתגייס אחד כמו מרגיש אני נצוד.
 עתיד על היא הזו המילחמה למילחמה.

 לשבת יכול לא ואני ישראל מדינת
 האקדמיה של השן בהיכלי בצד
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 הבימה אל חזר אלה ימים ף*
 חוקר ניר, עמירם הציבורית ₪1

 והזרקו־ סטרטגיים, למחקרים במרכז
אותו. מאירים שוב רים

העיתונים, כותרות בישרו אחת בבת
 של הצבאי הכתב שהיה האיש, כי

 חוזר ״כוכב״, ונחשב הטלוויזיה,
 של המנהל הוועד כחבר הן לפעילות.

 מטה- כראש והן רשות־השידור,
 העבודה מיפלגת מועמד של הבחירות
 ככל שיהיה ראש־הממשלה, לתפקיד

פרס. שימעון הנראה
 בטלוויזיה מעבודתו שפרש מאז

שימעון של מטה־הבחירות אל והצטרף

 לו תהיה המנהל הוועד כחבר
 הוא בטלוויזיה. הנעשה על השפעה

 כי בניר, חשד לא איש בחדשות. יהיה
 כבר בוועד־המנהל. אנמי חבר יהיה

 של הווער־המנהל כי ברור עכשיו
 בתוכו ניר עמירם עם רשות־השידור

 נוסף מרכיב מאוד. פעילה חיה יהיה
 חבר עם ניר של הצוננים יחסיו הוא

 מטעם הוא גם הוועד־המנהל, של נוסף
 ישראל הד״ר העבודה, מיפלגת

 כדובר גם המשמש פלג, (״רוליק׳י)
בכנסת. המערך סיעת

 התערערו, השנים של יחסיהם
הקודמות, הבחירות בתקופת כאשר

פרם עם ניר
ר״דוב: עור את מחלקים ״לא

 שאינו למי היה, דומה ,1981ב־ פרס
 בחר ניר עמירם כי האיש, את מכיר

 במיגדלי־השן שם אי להתבצר
 הטלוויזיה הילת את ולהניח האקדמיים

 מי גם לאחרים. הפוליטיקה ניבכי ואת
 לג׳ודי נשואיו בעיקבות כי שסברו

 בעל-ידיעות מוזס, נוח של בתו מוזס,
 ורגל יד עמירם יכניס אחרונות,

התבדו. חותנו, בעיתון
 ידע מקרוב, האיש את שהכיר מי אר

 עם קשריו שמריו. על שוקט אינו כי
 שימעון העבודה, מיפלגת יושב־ראש

 היו השנים והלכו. העמיקו פרס,
 להחלפת מזומנות לעיתים נפגשים
ריעות.

 מודל על הממליץ ניר, של מחקרו
 שיאפשר בלבנון, ביטחון סידורי של

 התקבלו הביתה, צה״ל חיילי חזרת
 ^׳מיפלגת כעמדת המיפלגה במרכז

 בדור כחבר הצטרף ניר בנושא. העבודה
 הרצאות נתן המיפלגה, של ההמשך
 לפני ביטחון ובנושאי לבנון בנושא

 ידע בעניינים שהיה ומי המרכז, חברי
קדימה. שועט ניר עמירם —

 כאשר בתדהמה, גבות זקפו רבים
 ממועמדי אחד הוא ניר כי נודע

 של לוועד־המנהל העבודה מיפלגת
 של עמיתים־לשעבר רשות־השידור.

 לאיש, יש עניין איזה הבינו לא ניר
 של המוכשרים מכתביה אחד שהיה

 הצד מן דווקא לעסוק הטלוויזיה,
 אותו שהכירו אחרים שלה. הניהולי

 אל חוזר גיר שעמירם ידעו מקרוב יותר
הקידמית. בדלת הפוליטיקה

 חיזוק כשחקן ניר את פרס הביא
 ״נערי שכונתה הפותחת, לשלישיה

 ישראל ביילין, יוסי את ושכללה פרס"
לוי. וגדעון פלג

 מספר ניר השניים. נפגשו השבוע
 הצטרפותו על אותו בירך ישראל כי

 והוסיף: בברכה ענה ניר המנהל. לוועד
 משרבב לא אני ובכנות, אישי ״באופן

 נהגתי כר בעבודה. אישיים עיניינים
 אני מקום. בכל אנהג וכך בטלוויזיה

 כל רואה ולא ענייני להיות משתדל
 אישי. רקע על מתיחות של בעיה

 לא היא קיימת, כזאת שבעיה במידה
 ואני בעיה תהיה לא עניינית, רלבנטית.

 שישראל מדוע סיבה שום רואה לא
בוחר." נעבוד לא ואני

יפיל לא *
להתנתק *

 כמו לאיש להיות יכול עניין יזה ס
 בוועד־ חבר להיות ניר <£עמירם

 לא שהוא אומר עצמו הוא המנהל?
 דבר שום לו נותן לא זה כי זה, את צריך

 קידום ולא פוליטי קידום לא —
 מדוע מסביר הוא זאת, עם יחד כלכלי.

 רבה, ״במידה בכך: רוצה זאת בכל הוא
 בוועד־המנהל חבר להיות שלי הרצון
 עבדתי שנים 10 שלי. לרקע נוגע

 את נתתי אחרים עם ויחד בטלוויזיה
 שעבד מי וכל שנצליח. כדי הנשמה

 היתה שזו יודע 70ה־ שנות בתקופת
היש לטלוויזיה פריחה של תקופה
עליה של כיוון היה הכיוון ראלית.

א1ה עכשיו פרס. של לעזרתו ונחלץ

 תחושה מרגיש אני התפתח. והמדיום
 איני הטלוויזיה. כלפי מחוייבות של

אופי.״ של עניין זה להתנתק, יכול
 בזמנו כך, אם התנתק מדוע,

 שלו המצליחה העיתונאית מהקאריירה
 עם לעבוד ללכת כדי בטלוויזיה,

 ניר עמירם בבחירות? פרס שימעון
 כדי הטלוויזיה את עזב לא כי אומר
 לעבור כדי אלא פרס, עם ללכת

 וגם פוליטי ״גם־ אחר: חיים למסלול
 חדשים בכיוונים להתפתח כדי

 כמו כיוונים בהם, חסר שהרגשתי
 ניתוח כלי רכישת אקדמית, העמקה

פוליטית.״ השפעה וגם
 על ההשפעה הפוליטית, ההשפעה

 חשובות, הכרעות ועל הדברים מהלך
 להסתיר מנסה אינו והוא לניר חשובה

 שהביאה לדבריו, הסיבות, אחת זאת.
 רשות־השידור של לוועד־המנהל אותו
 היחסים את לשנות לסייע הרצון הוא

 והוועד- העיתונאים שבין הגרועים
 זקוקים העיתונאים לדבריו, המנהל.

כי מרגישים הם ״אך לוועד־המנהל,

 ששלט בסיגנון לוועד זקוקים אינם
 שהוועד־ מאוד חבל האחרונות. בשנים
 הוועד כאלה. לכיוונים התפתח המנהל
 היו שלא בתחומים עסק הקודם

 שהיו בתחומים עסק ולא מעניינו
בעניינו."

 אותו שיגדירו מוכן אינו עמירם
 את מעדיף הוא בוועד־המנהל. כנציג

 רואה הוא מיפלגה״. ״מומלץ ההגדרה
 ציבורית, שליחות החדשה בעבודתו

 נאיבי ״יהיה כי מודה שהוא למרות
 ישמרו לא המיפלגות שמומלצי להגיד
 של האינטרסים על לעת מעת

שלהם.״ המיפלגות
 רוצה הוא הוועד־המנהל כחבר
 שתיגזר שידורים מדיניות להתוות

 רוצה הוא המחוקק. שהתכוון ממה
 ובביצועם, מישדרים בתיכנון לעסוק

 של ארוך־טווח ובתיכנון בתקציב
 האלקטרוניים. התיקשורת אמצעי

 ניר, עמירם אומר אחרות,״ ״במילים
 תשתית להכין צריר המנהל ״הוועד
 לעבודה והנחיות משאבים של פיסית

מיקצועית."
 הוועד־המנהל על אם נשאל כשהוא

 של המיקצועית בעבודתם להתערב
 אומר: הוא ברשות־השידור, העיתונאים
 שיש ובמידה בדיעבד ״להתערב

 של חובתו מיקצועית, מעבודה חריגות
 אל העבודה את להחזיר הוועד־המנהל

האתי." המיקצועי הכיוון
 תפירת גגד

חליפות
 עבודתו את ניר עמירם רואה ך ^
 רשות־ של הוועד־המנהל כחבר ^

 כראש עבודתו בדבר ומה השידור.
 לתפקיד המועמד של מטה־הבחירות
העבו מיפלגת מטעם ראש־הממשלה

דה?
 כאלה היו בניסוחיו. מאוד זהיר ניר

 בתפקיד שראו העבודה, במיפלגת
 עצמו על לקחת ניר שעומד החדש
 כי שטענו כאלה היו מלמעלה. הצנחה

 הוועד חבר גם יהיה שהאיש יתכן לא
אך הבחירות, מטה ראש וגם המנהל

הטלחיזיה את עזב שנים ארבע לפני


