
טלוויזיה
המסך מאחרי

ה שטר ה מ־ טלוויזי ב
החד מחלקת סובלת שמהן הצתת על
 עוד שעבר בשבוע נוספה בטלוויזיה, שות
גניבה. :אחת

 אברהם הטלוויזיה, של הכלכלי הכתב
 אשר — כתבה הכין קושניר .(״קושי״)

מזע היא כי טען אותה שראה מי כל
 בעיק־ ועוני מצוקה על — בחריפותה זעת
החדשה. הכלכלית המדיניות בות

 בארץ, ממשל אישי של שונות פניות
 או* לשדר שלא הכתבה, על שמעו אשר
 קו־שניר על־ידי הן רב בתוקף נידחו תה,
עליו. הממונים על־ידי והן

 להיות היתד, שצריכה הכתבה, אולם
 במיסגרת שעבר, השישי ביום משודרת

היו עורך כ-שבא שודרה. לא השבוע, יומן
 כדי אותה לקחת לימור, מיכה מן,

 נגנבה היא כי הסתבר לשידור, להעבירה
שולחנו. מעל

 לא היום עד אולם הוזעקה, המישטרה
הסרט. גליל את גנב מי לגלות הצליחה
 רשות איש היה בכתבה המרואיינים אחד

 זד לחוקרי נמסרה זו ועובדה השידור,
מישטרה.
ת מודות רו ש ע ת אדם■ ב רו די

 ■בוועדת-מכס* שהועלתה דרישה בעקבות
 בתק־ דנה שהכנסת בעת הכנסת, של פים
 השידור רשות עומדת רשות־השידור, ציב

 עובדי של המוניות נושא את לבדוק
הרשות.

 כמה לרשות עולות המוניות כי הסתבר
 טענות הועלו ׳לחודש. לירות אלפי עשרות

החתי זכות את מנצלים רבים עובדים כי
 עם העובדות המוניות, בתחנות שלהם מה

 אין וכי פרטיות, נסיעות עבור הרשות,
 נסיעה כל של מלא ניצול על הקפדה

במונית.
 בדיקה ללא גם תיפתר שהבעייה ייתכן
 העובדות הבימה, שמוניות מאחר מיוחדת,

והטל הרדיו של תל-אביב מערכות עם
 כי השידור דשות להנהלת הודיעו וויזיה,

 חייבת שהרשות החוב, להן ישולם לא אם
 האחרונים. החודשים ארבעה עבור להן
שירות. לתת יחדלו הן

ה ע ד הו ת ה טי ר פ ל ה ל ש י ג
 מנהל אל אלה בימים מופנה רב כעס

 בגלל גיל, צכי הפורש, מחלקת־החדשות
ל גיל הוציא שאותה פרטיזנית הודעה

שעבר. בשבוע עיתונות
הו אבנר, ארי רשות-השידור דובר

על בישר בה לעיתונות, הודעה ציא

גיל עוזב
לדובר ממנהל

 מחלקת- כמנהל שילון דן של בחירתו
 סיפרה ההודעה גיל. של במקומו החדשות

 וזד הנכנס המנהל של חייהם תולדות את
לגיל. שבחים מלחלק ונמנעה יוצא,
 לילה באותו עור וטילפן יוזמה, נקט גיל

 להוסיף ביקש העיתונים, כל למערכות
 מנהל- היה הוא כי המקורית להודעה
 שלוש בת כהונה שסיים הראשון המחלקה

 מחלקה שילון לדן העביר הוא וכי -שנים,
ומסודרת. טובה

העיתו בקרב גיחוך עוררה זו הודעה
 לעזוב גיל התנגד כמה עד היודעים נאים,

 שעמד המחלקה רעועה וכמה תפקידו, את
שילון. לדן העביר אותה ואשר בראשה

רביב מורד
בית־שימוש״ ״יש

 סוקוזלוב בית העיתונאים, בית באי
 השבוע מימי באחד נדהמו בתל-אביב,

 תל־ מערכת כל את בראותם שעבר
 במיז־ ממוקמת הטלוויזיה !של אביב

 צוות אנשי 20ו־ כתבים 12 הבית. נון
 לכל למערכת־חדשות המיזנון את הפכו
 נגד מרד מכריזים שהם ׳תוך דבר,

הטלוויזיה. הנהלת
 בו העצוב המצב היתה למרד הסיבה

 תל* של מערכת־החדשות מיבנה שרוי
 כאילו נדמה בבניין כשמביטים אביב.

 שבה עתיקה חורבה בפני עומדים
גג, חלקי חסרים פרוצים, הקירות

רד מ ה
וגד

הגשם
 חסרים מים הריצפה, על זורמים מים

מהחד אחד אף -שירותים, אין בברזים,
ובוו בני-אדם, לשימוש ראוי אינו רים
 מערכת- לשרת יבול שאינו דאי

טלוויזיה. ׳של חדשות
 חודשים, שמונה לפני החלה הפרשה

 הסכימה השידור משות הנהלת כאשר
 אישר הבניין, את לשפץ צורך יש כי

והשו התורכים, בתקופת עוד ניבנה
 פועלים הובאו בתל-אביב. בקרייה כן

 מער- לראש והובטח בהריסה, שהחילו
 ייבנה בי רכיב, דן כת־החדשות,

 ד,מישר- ישוכנו בו אשר טרומי, צריף
 קירות, הרסו אומנם בינתיים דים.

 לחשמל תעלות פתחו וריצפות, תיקרות
 שהיו הפועלים אולם ומיזוג־אוויר,

באו. לא — לבנות להתחיל צריכים
ב להנהלה ונישנות חוזרות פניות

 הגשמים שהגיעו עד נידהו. ירושלים,
 ולעובדי שעבר, השבוע של הגדולים

 עובד בי התברר מערכת־החדשות
ולהת לשחות ללמוד צריך טלוויזיה

וה המים בפני לעמוד כדי חם לבש
הטרו לצריף זכר גם שבבניין. רוחות

ניראה. לא דובר, שעליו מי
 לארנון העובדים ששלחו מכתב

נשאר הטלוויזיה, מנכ״ל רגלן, צוק

 כי גם, הסתבר בינתיים מענה, ללא
יצאו. לא עדייו לבניה המכרזים

 היכן לברר תל-אביב !אנשי כשניסו
 סמנכ״ל בין התרוצצו הם הכל, התעכב

 לבין מי־טל אהרון השידור רשות
 אחד כל כרס. משה הדשות תשב

 לדאוג מתפקידו זה אין כי טען מאלה
 על האחריות את והטיל לנושא,

מי׳שנהו.
 היוזמה את לקחת החליטו העובדים

 העיתונאים, אגודת נציגי שני בידיהם.
ו כר״גור משה לבניין, שהוזמנו

 לאנשי ירוק אור ׳נתנו שימשי, יונה
 שתעלה סנקציה בכל לפתוח הטלוויזיה

ל לעבור החליטו העובדים בדעתם.
 בתי־ יש לפחות, ״שם, סוקולוב: בית

אמרו. שימוש,״
 סוקולוב, בבית שהו בו היום בסוף

 וביקשו רביב אל המיזנון בעלי באו
 כיוון והציוד, אנשיו את לאסוף ממנו

 הבית עבודת את שיתקה שהטלוויזיה
 במהרה אובד־עצות. היה רביב כולו.

לדאוג. צריך היה לא הוא כי הסתבר
 בהולים, הגיעו ההנהלה ישל נציגים
 המיכרזים נפתרו. הבעיות ומרבית
 תסתיים העבודה כי הובטח הוצאו,

מח לחשות הועמד ובינתיים במהירות,
 מיבנה תל־אביב של החדשות לקת

 לכן קודם אשר למערכת, סמוך גדול,
 מס- של מחלקת־החקירות את שימש

ההכנסה.
 על נחו לבנייה שהמיכרזים העובדה

 רשות בהנהלת מישהו של שולחנו
 הביאה ארוכים חודשים משך השידור
ביותר. רב נזקים מיספר

 ור,אולפן המישרדים של הבנייה מחיר
 בלמעלה עלד. תל־׳אביב מערכת של
 מאות של בשווי ציוד אחתים. 10מ־ס

 ברוח בגשם, שכב אשר לירות, אלפי
 חלקו יאת התקלקל. רב, כה זמן ובאבק
נש והוא להציל, עתה מנסים אומנם

 שיפוצים לתיקונים, לירושלים לח
 בגלל הנזק, כי ספק אין אולם וניקוי,
רב. יחיה זו, הזנחה

 צריך השידור ברשות גם כי מסתבר
 כדי ובסנקציות, הכוח בנשק להשתמש

 דרישות חם אם אפילו דברים, להשיג
 דרישות ולא העבודה, לצרכי ענייניות

שכר.

ם לי חי ת ר מ ו חז ל
 עריבת בעבודת משתלב החל אלה כימים
 מי רם, אלימלך החדשות מהדורות

 מחלקת־ מנהל מיספר שנים לפגי שהיד,
הרדיו. של• החדשות

 ויצא מרשות־השידור חופשה קיבל רם
 מחלקת' מנחל לשמש כדי לוואשינגטון,

 לפני שם. היהודית הסוכנות של העלייה
 עובד על-ידי הוחלף הוא מיספר חודשים

 וחזר אלוני, לאיר הטלוויזיה, של אחר
לארץ.
 לארץ, לחזור עומד יכין חיים גם

 בארצות־ אחדות שנים של שהייה לאחר
 וחן בחדשות חן ועסוק יכין הברית.
רו אין ככר אלד, בימים תוכניות. בהפקת

 אלא מ׳ניו-יורק, יבין של דיווחיו את אים
 רונן. יורם ממלא־מקומו של אלד, את

 סרטים מיספר בהכנת עתה עוסק יבין
לארץ. עימו יביא אותם לטלוויזיה,

ת חו ד אוגד פי צ הר ת־ ר״ניו ק
 הטלוויזיה מנגל של הצהרתו למרות

 מתכוון שהוא בך על צוקרמן, ארנון
 קריי־ .של המיותרת הופעתו את להפסיק

 ממשיכות עדיין בטלוויזיה, ניות־חרצף
 להופיע וחברותיה, זימרון כדוריה
הקטן. המסך על מדי־ערב

 להוציא רצה לא שצוקרמן מתברר
 ומכאיב, חד בניתוח החלטתו את לפועל

למ כדי אחרת, במדיניות לנקוט והחליט
 את לצמצם הורד, הוא נגדו. טענות נוע

ש עד לאט־לאט, קרייניות־הרצף תפקיד
כליל. ייעלם הוא

 מופיעות קרייניות־חרצף אין חיום כבר
 יום, של לפסוקו האחרונה התוכנית בין

המסכמת. למהדורת־החדשות הפסוקים ובין

ח מ ח ל א דו מי בגי
פני ואינטריגות אישית קינאה בגלל

 הקריינית של עבודתה, המשך עומד מיות.
 עובדי״ ועד סננה. כפני גיא, כרמית
ה מהנהלת דורש הטלוויזיה של החדשות
 להמשיך לכרמית לאפ-שר לא טלוויזיה

מהדורות־חדשות. להגיש

 מנשה מגלגל החל הפרשה את
 בטלוויזיה, הכתבים אחד רז, (״מנשק׳ד,״)

 את להגיש הוא גם נפשו חשקה אשר
 נדחתה רז של זו דרישה מבט. מהדורות
 ארנון הטלוויזיה, מנהל על־ידי על־הסף

 אחרים ולדעת שלדעתו משום צוקרמן,
 טוב די קורא רז אין החדשות, במחלקת

מבט. את להגי׳ש כדי
 עמוס ידידו, אל פנה הוא ויתר. לא רז

ב הטלוויזיה של הכושל הכתב ארכל,
 עובדי- ועד כיושב־ר׳אש גם המשמש כנסת,

 לפתוח החליטו והם בטלוויזיה, החדשות
 מבט מגישי בל כנגד במילחמה יחדיו
במערכת״החדשות. חברים אינם אשר

 זה, לרעיון נפשות לעשות ניסה ארבל
 ממנו העיקרית המפסידה כי ברור כאשר
 הטובות הקרייניות אחת דווקא תהיה

מעוב ביקש הוא כרמית. בטלוויזיה, ביותר
 רצה ואף בדרישתו, לתמוך רבים דים

 להחליט בדי מיוחדת, עובדים ישיבת לכנס
 מחלקת־ לעובדי שרק מההנהלה לדרוש

מבט. אח להגיש יותר החדשות
 נושא סביב הפעילות הוקפאה בינתיים

 של הנכנס המנהל שילון, שדן משום זה
 רעיונם נגד דעתו את הביע המחלקה,

 הבטיחו, השניים אולם רז־ארבל. של
במאבק. להמשיך
 הוותיקים מהעובדים מישהו כך על הגיב

 מנ-שה היו ״אילו :מחלקת־החדשות של
 מאמציהם את מפנים ארבל ועמוס רז

 להיחלם במקום כתבותיהם, פני ל-שיפור
 בניגוד עצמה את הוכיחה שכבר בכרמית,

 מי׳קצו־ היתה שלנו הטלוויזיה אולי — להם
יותר.״ עית

א המינוי פ ק הו

 מער׳כת־חדשות רכז ימונה לא כי ייתכן
 אשר ניסן, אלי של במקומו בטלוויזיה

 את קיבל שלא מאחר תפקידו את עוזב
המחלקה. מנהל מינוי

 שמעון בידי לתת היה הראשון הרעיון
 אולם רכז־הכתבים, מינוי את ר טפל
 •של החדש המנהל שילון, דן כי נראה

 אף בינתיים למנות לא החליט המחלקה,
 מתחים ליצור לא כדי זה, לתפקיד אחד

בתפקידו, הראשוניים בימיו כבר במחלקה

א ם ד מי של ה מ דוויזי ט פ
ה רשות בתשלומי עיכובים חלים שוב
למ הטלוויזיה. של לעובדי-ההוץ שידור

השי רשות ניסתה שנה כחצי שלפני רות
 להסביר בנסותה במחשב, להיתלות דור
 תוך כי והבטיחה התשלומים, עיכובי את

ומפי צלמים יש העיכובים, יודבקו חודש
 ארבעה כבר מולן שכרם אישר רבים, קים

 חשב אל פניותיהם וכל חודשים, וחמישה
בלד־ושוב. נדחות ,כרס, משה הרשות,

גיא קריינית
אישיות אינטריגות
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