
בחדשות שינויים

 סער טוכיה עזב הכחשותיו למרות
 בין זו, ופרישתו הטלוויזיה את למעשה

 או ותשלום ללא ארוכה חופשה תהיה אם
שי למיספר הביאה ממש, של התפטרות

שייך. היה לה החדשות, במחלקת נויים
 אחד טסלר, שמעון עם יחד היה, סער
 ונושאי פוליטיים לעניינים הכתבים משני

הטל של הפרלמנטרי והכתב מיפלגות
הח עתה .ארבל• עמום עם יחד וויזיה,

 רם אלימלך את לנסות שילון דן ליט
 תל־ מערכת ראש ואילו פרלמנטרי, ככתב
ל בנוסף להיות מוגה רכים, דן אביב,

ל הארצי הכתב המערכת, כראש תפקידו
מפלגות. ענייני

 ככתב עצמו הוכיח כבר אשר לרביב,
בנושא עסק כאשר מפלגות, לענייני טוב

רביב כתב
מיפלגות של עניין

 באיזור היו המיפלגות ענייני וכאשר זה
 גדולה התקדמות זו תל-אביב, שיפוטו,

 זה, מינוי כי ונראה בטלוויזיה בעבודתו
כ יתגלה אחרים, רבים כמינויים שלא

מוצלח.
 רבה, ברצינות זד. לתפקיד מתייחם רביב
 חדשניים, רעיונות התגבשו כבר ובלבו

 המיפ־ ענייני על הדיווח את להפוך כדי
 יותר, למעניין הפוליטיות והתנועות לגות
אובייקטי קריטריונים להנהיג כדי וגם

והפלייה. העדפה של תופעות שימנעו ביים

!;מיסה על הדיון

 סיבכה רשוודהשידור הנהלת כי נראה
 עם דיונים, של רבים לחודשים עצמה
 מישרד־החינוך, מנכ״ל של הצעתו קבלת
 בשינוי לדון פלד, אלעד (מיל.) אלוף

השידור. רשות מיבנה
 ההנהלה בפגי העומדות הבעיות אחת

 החליטה ההנהלה הרדיו. מנהל מינוי היא
 הרדיו מנהל במינוי הדיון את לכרוך

 אך המיבנה בהצעת הדיון עם על־ידה
ה אגודת •של חריפה בהתנגדות נתקלה

 בין להפריד ותצטרך בירושלים, עיתונאים
הדיונים. שני

 עומד הרדיו מנהל תפקיד על המאבק
ש המועמדת דמויות: שתי בין להתמקד

 יצחק השידור, רשות מנכ״ל חפץ ביקרה
המו תוכניות על האחראית היא ליבני;

 והמועמד זמורה מיבל ברדיו סיקה
 כתב ההנהלה, מחברי רבים תומכים בו

כשתצ פינסקר. חגי בלונדון הרשות
 יהיה השניים, בין להחליט ההנהלה טרך

 ההנהלה של מחה בחינת ספק ללא זה
הרשות• מנכ״ל של זה לעומת

 להנהלה, לוותר ייאלץ שליבני ייתכן אך
 חזית אחרת, בחזית ניצחון להשיג כדי

 הועלו, אשר ההצעות שתי המיבנה. שינוי
תב שתיהן בלתי־רישמי, באופן בינתיים

 תפקידו את למעשה תנטרלנה או טלנה
רשות־השידור. מנכ״ל של

 להפריד יש כי אומרת האחת ההצעה
 לשתי להפכן הטלוויזיה, לבין הרדיו בין

 מהן אחת כל שברא-ש עצמאיות רשויות
 הוא זו הצעה של פירושה מנכ״ל. יעמוד

 הרשות מנכ״ל תפקיד של ביטול־למעשה
המשותפת.
 הועלתה כבר אשר השנייה, ההצעה

 רשות־ מידי להוציא יש כי טוענת פעם,
 רשות ולבנות החדשות נושא את השידור
ש ולטלוויזיה, לרדיו משותפת חדשה,
החדשות. על אחראית תהיה
 מג־ תפקידי יהפכו זו הצער, תתקבל אם

 והטלוויזיה הרדיו ומנהלי הרשות כ״ל
הכו ,שעיקר בעוד בלתי־חשובים, כימעט

 החדשה, הרשות מנהל אל יעבור בד
בחדשות. שתעסוק
 הרדיו חדשות כל של כזה שריכוז מובן

 חמורה סכנה הוא אחת ביד והטלוויזיה
לחד הרשות שמנהל מכיוון לדמוקרטיה,

 כשבידו פוליטי, לדיקטטור יהפוך שות
חד לגניזת לשטיפת־מוח, חסר־רסן מכשיר

בעלי-חסותו. ולרימום שות
 וברצינות, רשמית ההצעה תועלה אם

 חסר־תקדים ציבורי למאבק תגרום בוודאי
הממלכתיים. כלי-התקשורת דמות על

,מים׳ של ״סיפור

מים? על סיפור כתב מי
 צופים, כמה הטרידה זו ששאלה יתכן
לרא להם נודע זה סיפור של שקיומו

שיד שהטלוויזיה בשעה אגב, בדרך שונה
ב באמנות. העירום על בריטי סרט רה

 נשים. כמה רואיינו המעניין הסרט מהלך
 ספר על בדבריה, הסתמכה, מהן אחת

מים״. •של ״סיפור הקרוי
 דבורה של התרגום אחרי עקב שלא מי

 האנגלי, לדיבור הקשיב אלא שטיינהארט,
ה אחד על דיברה המרואיינת כי ידע

 — התקופה של ביותר המפורסמים ספרים
ב גלים שהיכה ספרותי־פורנוגראפי ספר

 הכותבת, חתימת ללא שהופיע אחרי צרפת׳
 הצרפתית. האקדמיה חבר בהמלצת אך

ה במקור שמו את הזכירה בסרט האשה
 (״סיפורה 1ר1187()111£ 0׳0 — צרפתי

 גיבורת של הכינוי הוא ״או״ או״). של
 שאינו שמה של הראשונה האות — הספר

כלל. בספר במלואו מוזכר
 מבית נערה היא שטיינהרט המתרגמת

 משום גבוהה. מוסרית ברמה הדוגלת טוב,
 — בפורנוגרפיה כמובן, מבינה, אינה כך

 האקדמיה של בהמלצה באה כשהיא אפילו
 מעולם שמעה לא גם ממילא הצרפתית.

 לא גם — או של סיפורה בשם ספר על
נו כשהוא בהסרטתו, כבר שהוחל אחרי

ה בעיתונות ולוויכוחים לסיפורים שא
 לצליל הקשיבה היא והישראלית. עולמית
 הוא הספר ששם לה נדמה היה המלים.

מ £׳ / .1־115׳101££ ס\
 של ״סיפור העברי: התרגום נולד וכך
מים״.

בע״ם נורית חב' המפיצים: בעימ, בלמיו ע״י בישראל מיוצר
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 בחיים? אושר מחפשת את
 את תמצאי כ״מטרימוניאל״
לך חחסר

 ל״מטרימוניאל״. היום עוד פני
 ירושלים, ,23 שמאי ״מטרימוניאל״,
02—234334 טלפון:

 ולבטים בעיות
המין בחיי
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רשפים הוצאת


