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בטניס מבין לא
ש בגל״ץ, לעכשיו נכון התוכנית לצוות •

הט של ניצחונו על לעם־ישראל לספר הצליח
 בדרום־ בתחרות מנסדורף עמוס הישראלי ניסאי

די להביא וגם שהיה, ברגע הגיזענית, אפריקה
 על המישחק זמן כל במשך עדכניים ווחים

התקדמותו.
 יתחיל שהמישחק וגילו ביררו גל״ץ אנשי

 תחילת שעת ראשון, היום בבוקר 11 בשעה
 מנסדורף את לראיין רצו הם לעכשיו. נכון שידור

 להם לתת סירבו בארץ הוריו אך המישחק, לפני
 יהיה שהוא בטענה שם, שלו מיספר־הטלפון את

 בדרום־ למישהו לטלפן אפשרות עלתה במתח.
 דיווחים בטלפון להעביר ממנו ולבקש אפריקה

 לעלות צריכה היתה זו אפשרות אך המישחק, על
רב. ממון למערכת־הביטחון

 בן־ דויד עם להתקשר הרעיון עלה זאת תחת
 לעלות פעמים כמה בעבר שעזר חובב־רדיו בסט,

 ברחבי־ אובדים ישראלים של עיקבותיהם על
 עמית חובב־רדיו עם קשר יצר בן־בסט העולם.

 המיש־ של חי לשידור האזין זה בדרום־אפריקה,
 דיווח והוא בן־בסט את עירבן המקומי, ברדיו חק

גל״ץ. למאזיני
 חצי שחבקה הזו, המסובבת האופרציה בכל אך
 אינו בן־בסט אחת: תורפה נקודת היתה עולם,
 היו גל״ץ ואנשי הטניס, מישחק בחוקי מבין

 של פירושן מה פעם בכל לו להסביר צריכים
 לפי המיגרש, על קורה בעצם מה או הנקודות,

להם. שהעביר הדיווח
 צמודים ישבו מנסרורף של בני־מישפחתו

בן־מישפחתם. של הצלחתו על ושמעו לרדיו,

המיקרופון מאחורי
דחי ערש ער

 ביום שטרן, (״יאיר״) אברהם מות על האמת
ב ברשת תפורסם ,1942 בפברואר 12ה־ החמישי,

 בצהריים,. 1 בשעה השבת ביום קול־ישראל של
למעשה. עד־ראייה מפי

 לשעבר, בריטי שוטר סטמפ, ברנרד הוא העד
הסתתר שבה בדירה השיגרתי בחיפוש שהשתתף

שטרן אברהם
נהרגי איך

 מורטון, ג׳פרי של חלקו על מספר הוא יאיר.
 ביאיר ירה כי שטען הבריטי, קצין־הבולשת

לברוח. ניסה שזה מכיוון
 הוא שסטמפ צור, אילנה הכינה התוכנית את
 סטמפ שמר היום עד אמה. אחות של הבעל דודה,

 אותו. לחשוף מוכן היה ולא בליבו, הסיפור על
 שש לפני במיקרה הסיפור את גילתה אילנה
 היה הוא אך האיש, את לדובב ניסתה ומאז שנים,
 לאנגליה נסעה שנה לפני בשתיקתו. עקשן

 הסיפור את לה לספר אותו לשכנע והצליחה
 שהוא משום לפירסום הסכים האיש במלואו.

צוואה. מעין היא ועדותו חולה,
הכחשות

 הביעו בקול־ישראל בכירים ועורכים כתבים
 של המעידות המשך נוכח תדהמה השבוע

בוושינגטון. קול־ישראל כתב שיפר, שימעזץ
 בפעם שיפר, הוכחש שוב שעבר בשבוע
האחרונה. בתקופה החמישית
 ארצות־ דרשה שלפיו ״סקופ", שידר שיפר

 מישלוחי־הנשק בעניין הבהרות מישראל הברית
על־ הידיעה הוכחשה שעות כמה וכעבור לאיראן,
46

מןו1י לא
 כביכול. פסיכולוגי, פירוש ומן כתב־הטלוויזיה על חסרת־תקדים התקפה

רן אכן מיכאל, ב׳ של לידיו שהגיעו אלה, פתקים חארץ. במוסף השישי ביום פורסמה עז
ח על״ידי נכתבו השבוע מן עזרן של הסקופ היה ההתקפה נושא  .16 או 15 בן היה כאשר — עי
 בעליית־גג למצוא ניתן כזה שהומר להגיה יש האישי היומן את בעליית־גג גילה כאשר הקודם,

 אחרים. רבים של שגילה בכך החשוד האיש וענונו, מרדכי של
אינה עזרן על מיכאל ב׳ של האישית התקפתו מדינת־ של האטום סודות את טיימס לסנדיי
ישראל.
 התנהל קיטעי-היומן פירסום של הפרשה סביב

 בך על שנשאלו עורכי־עיתונים כמה ויכוח. בארץ
 היו בידיהם, כזה הומר נופל היה שאילו ענו

 בצינעת־ לפגיעה החשש למדות אותו, מפרסמים
 היומן, את לפרסם היה שאסור טענו אחרים הפרס.
רשותו. ללא לרשוודהפרט החדירה בגלל

 להיכנס החליטו בעיתונות טורים בעלי כמה
וענונו. יומני על פארודיה כתבו חלקם לוויכוח,

 במוסף טור בעל בריזון), (מיכאל מיכאל ב׳
 הוא מחדד״ בצורה לעניין להיכנס החליט הארץ,
 וסיפר עזרן, חנן של בכתב־ירו קטעים פירסם

 כתביו את אפלה בעלייודגג גילה כי לקוראים
 לשתף מיגע זה כי הנוהג, על־פי ״נדמה, עזרן. של
 ולספר המיקצועיות במצוקותיי הקוראים את

 החלטתי בטרם לילות שלושה ישנתי לא כי להם
 בלב הייסודים? בסיפור להאריך מדוע אך לפרסם.
לפרסם. כמובן החלטתי מגאווה מתרונן
בריזון. שאל מעמיתי?״ טוב אני במה ״וכי

 .את כגון: קטעים היו לדבריו, שמצא, בחומר•
 אותה אהבתי שאני אף־על־פי אשכח, אני (איקס)
נורא.

 לי יהיו שלא בליבי חשבתי שגמרנו ״אחרי
 ואני אותי שתבין מי.שהי שאמצא או יותר, חברות
 (איקס) את להביא אחד: דבר לי נשאר אותר״״
 הזמן כל אותי ששיקרה קשה, רוחנית לפגיעה
חברים״.' שהיינו

 כמה עוד מיכאל ב׳ פירסם העמוד באותו
אותם ופירש עזרן, של בכתב־ידו קטעי־דברים

עזה כתב
ונהניתי' ,צחקתי

לילות׳ שלושה ישנתי ״לא
 אם השאלה סביב העקרוני לוויכוח רלוונטית

 של היומנים את לפרסם צריכה הטלוויזיה היתה
 להצטרף מיכאל ב׳ רצה אם לגנזם. או וענונו

 בכך עצמו את סתר הרי הפירסום, את לשוללים
 בעיקר כתב־הטלוויזיה, של לפרטיותו שפלש
 לעבודתו צורה בשום קשור אינו זה שחומר

 להיכתב היה שיכול תמים, חומר זהו העיתונאית.
 מתי מציין לא גם מיכאל ב׳ אחד. כל על־ירי
 לחשוב יכולים והקוראים האלה, הפיתקות נכתבו

האחרון. הזמן מן בכתבים מדובר כי בתמימותם
 ב׳ עם לוויכוח להיכנס מוכן היה לא עירן
ונהניתי.״ ״צחקתי לומר: מוכן שהיה וכל מיכאל,
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עזרן של מומתק קטע
מן כל אותי ..ששיקרה חברים׳ שהיינו הז

 מישרד־ על־ידי האמריקאי, מישרד־החוץ ידי
בוו ישראל שגרירות ועל־ידי הישראלי החוץ

שינגטון.
 זעם מעוררות שיפר של המוכחשות הידיעות

 במישרד־החוץ גם אלא בקול־ישראל, רק לא
אומ שם בממשלה בכירים פקידים האמריקאי.

 לא- כתב של דומה מיקרה להם זכור לא כי רים
 של הממלכתי הרדיו את שהפך שיפר, כמו מהימן

האמריק הממשלה פקידי לבלתי־אמין. ישראל
 עומדים בוושינגטון הישראלית והקהילה אית

 באמת שמתרחש מה בין הסתירה מול נדהמים
בארץ. שמתפרסם מה לבין האמריקאית בבירה

 מהידיעות גם משועשעים הישראלית בקהילה
החב הצלחותיו על לארץ להעביר טורח ששיפר
 אך בביתו, צנועה מסיבה ערך למשל, כך, רתיות.

 הוושינגטונית' האצולה כל כי בארץ לפרסם טרח
 הוד האצולה היתה זאת לעומת במסיבה. היתה

 עופרה השבוע שערכה במסיבה באמת שינגטונית
 דיסנ־ עידו לכבוד מעריב, כתבת ישועה־ליית,

העיתון. עורך צ׳יק,

שיבח הרצוג
שסי קול־ישראל כתב אינשטיין, מאיר

 ובדרום־ באוקייניה הנשיא של ביקורו את קר
 גם סיקורו על בתישבוחות זכה אסיה, מיזרח
 ראש־ שמיר, מיצחק בעקיפין, וגם, הרצוג מחיים

הממשלה.
 של לא־רישמית פניה היתה המסע לפני

 בבקשה אמצעי־התיקשורת, אל לישכת־הנשיא
 קול־ישראל מדיניים. כתבים למסע שישלחו

 וכתב־ כלכלי כתב איינשטיין, את לשלוח החליט
 באחת אך תחילה, מרוצה היה לא הנשיא ספורט.

זה לו סיפר ראש־הממשלה עם ששוחח הפעמים

 בקול־ישראל, בו זוכה שהמסע הטוב הסיקור על
 הכתבים אותו. ושיבח לאיינשטיין ניגש והנשיא

 של מסעו אל שנילוו זאת, לעומת האחרים,
 הנמרצת מעבודתו מרוצים כל־כך היו לא הנשיא,

 הטלוויזיה, כתב גורן, יגאל איינשטיין. של
 ש״הכתבים ברצינות, ספק בצחוק ספק לו, אמר
 כאשר שפירושו: צבאי ביטוי שמיכה״, לו יעשו

 חן והמוצא מחבריו המתבדל מישהו על מתרגזים
 בלילה, מאחוריו באים המפקדים, בעיני מדי יותר

 יוכל שלא כדי הראש על שמיכה לו מלבישים
בו. וחובטים התוקפים, את לזהות

ורשערים לשירים תשובה
 ממיש־ חיים בשידורים השבוע התחילו גל״ץ

המת מישחקים בכדורסל, הלאומית הליגה חקי
ימי־זזול. בערבי קיימים

 המשודרת בבסיס, סבבה התוכנית במיסגרת
 או מאחד ישירים קיטעי־שידור יהיו בערב, 8ב־

 השבוע, אותו של החשובים המישחקים מן שניים
אחרים. ממישחקים ועידכוני־תוצאות

בחינה שיר
הקלי בצה״ל, ענף־הווי־ובידור עם ביחד גל״ץ,

המוסי לפעילותו עשור המציין ערב השבוע טו
סיני. אריק הזמר של קאלית
 השיקמים. גן השיר את גם סיני שר השאר בין

 רבות, שנים כבר איתו נמצא השיר כי סיפר הוא
 כשרצה לבחינות הולך היה הזה השיר עם וכי

 של האולם את כזמר. שונים למקומות להתקבל
 עוצבת־ חיילי כל מילאו ירושלים תיאטרון

צה״ל. של הביקעה
 והוא דר, (״לצו״)אליעזר הפיק המופע את
בקרוב. ישודר

הבוירקע מאחורי
בוועדת־הקדיטה תלונות
 רשות־השידור כתב נגד חריפות תלונות

הכנסת. של ועדת־הקליטה מדיוני באחד נשמעו
 אסיר״ציון מנדלביץ, יוסף היה המתלונן

 והפועל שנים כמה לפני לארץ שעלה לשעבר,
 ברית־ יהודי למידע המרכז במיסגרת בארץ

 סגל,:' ישראל היה נשוא־התלונה המועצות.
 התלונן׳ מנדלביץ באירופה. רשות־השידור כתב
 אותו, ריאיין לא סגל כי חברי״הכנסת לפני

 ומיכאיל רגן רונלר פיסגת על כתבה כשהכין
 ברייקייוויק. גורבצ׳וב
 כזה: היה המעשה סיפור
ועידת־הפיס־! מימי אחד יום־הכיפורים, בערב

 הבינלאומית במרכדהעיתונות מנדלביץ עמד גה,
 הפועלים שונים, יהודיים אירגונים נציגי עם ורב

 הסיקור כמות על ברית־המועצות, יהודי למען
 הישראלית.! בטלוויזיה זוכה שלו שאירגונו

 אליו ניגש סגל גבוהים. לטונים הגיע הוויכוח
 !באוזני שנערך הוויכוח את להפסיק ממנו וביקש

 בכעס:׳ לו אמר מנדלביץ העולם. מכל הכתבים
 לך, הורה בירושלים שמישרד־החוץ בטוח ״אני
אותי!״ לראיין שלא

 !ברית־ את שעזבת חושב אתה ״אם לו: ענה סגל
 שם!״ עדיין אתה טעות. זו המועצות,
 של פעולה שכל ידע רשות־השידור שליח

 מלווה מקום בכל היהודיים האירגונים נציגי
 והחליט! יותר, עושה מי הבכורה, על במילחמות

 הכללי בשם רק בדיווחים ינקבו שמעתה
 בעיני חן מצא שלא דבר היהודיים״, ״האירגונים

מנדלביץ.
סדמפטי *ענת


