
 

 

 בשבוע פרישתו של נחום ברנע מהטור העיתונאי המוביל בידיעות אחרונות  

 :ספר רומן מתח תקשורתי על כותב הטורים המוביל בישראל מוציא לאור מפקד גל"צ בדימוס, 

 מרדכי נאור'המלך עמוס הראשון' ספרו החדש של ד"ר 

ברנע,  הבכיר בידיעות אחרונות, נחום כותב הטורפרישתו של  בשבועבתזמון מדהים במקריותו, 

"המלך עמוס הראשון" בשם  פוליטי-רומן מתח תקשורתימפרסם ד"ר מרדכי נאור  מכתיבת טורו, 

 המעניק הצצה מרתקת אל מאחורי הקלעים של התקשורת בישראלית. 

בתקשורת  1מס'  עמוס גבעוני, מן העיתונאים ובעלי הטורים הידועים במדינה, הוא קרוב לוודאי

 הראשון". שדבק בו הכינוי "המלך עמוס הן לדעתו והן לדעת רבים אחרים. אין פלא –הישראלית 

ובעושר. מדי יום מתפרסם  עמוס הוא נהנתן ידוע המתגורר בווילה מעוצבת בצפון תל אביב באושר

ומחוצה לה. ראשי ממשלות, שרים ושועי עולם  ", הנקרא בעניין רב בישראל1000"פי  בעיתונו מדורו 

 שיא ארצות הברית.הנייד שלו ניתן למצוא את מספר הטלפון הסודי של נ הם ידידיו האישיים. בטלפון

חשרת עננים המוציאה  דומה שאין דבר העומד בפניו. ובכל זאת, בקצה המרוחק של האופק מצטברת

 אותו משלוותו. האם מעמדו בסכנה?

   

, "המלך עמוס הראשון", אין כל קשר לנחום ברנע. זוהי דמות בדיונית, חשוב לציין: לגיבור הספר

 מרכיבים אנושיים. –אולי  –שיש בה 

 ועם ישראל ארץ תולדות של הדעת בתחומי ובמחקר בכתיבה בעיקר התרכז היום שעד, נאור מרדכי

 טווה הוא. ומאחוריהם הקלעים מלפני בה והנעשה התקשורת – שלו ישנה אהבה אל חוזר ישראל

 מותחות דרמות של בשורה וסופה ובמוסקבה בלונדון המשכה, אביב בתל שראשיתה סבוכה עלילה

 .סמריק נתנאל ל"המו שבהובלת, נאו קונטנטו בהוצאתהחדש  הספר .אביב בתל שוב – עצבים

רדיו  תכניותספרים. בעבר ערך  -100למעלה מ  ד"ר מרדכי נאור הוא סופר וחוקר. כתב וערך 

צה"ל, מרצה בכיר באוניברסיטת תל אביב  וטלוויזיה, ובהן "מחפשים את המטמון". היה מפקד גלי

 ארץ ישראל במכללה האקדמית בית ברל.ללימודי  וראש החוג

אלון חסיד, מנהל ניתן לפנות ל מרדכי נאורעם  ןאום ראיויתאו ללקריאה קבלת עותק דיגיטלי ל
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