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ת שו החד מערכדו־ ב
 את סגר הרדיו, מנהל פינסקר, חגי

ב ■שצפה אחרי בביתו, מקלט־ד,טלוויזיה
הנע מצחצחי בסרט שעבר הרביעי יום

 הטורדני צילצולו אך לי־שון, והלך ליים,
 על באיבה. שנתו את קטע הטלפון של
 שהודיעו ריבון, נתן העיתונאי היה הקו

 מתארגנת הרדיו של מערכת־החדשות כי
בשידור. ושיבושים סנקציות לקראת

 למישמע־ האמין לא הנדהם פינסקר
הח מהות את מייד לברר והחליט אוזניו,

 השידור, רשות דובר אצל המוזרה, דשה
 אומנם הצליח הטלפון עמירב. משה

 המתוקה, משנתו עמירב את גם להקפיץ
 על ידע לא הוא בו. היתד, לא תועלת אך

הח השניים עצמו. מפינסקר יותר העניין
עיתו שמועה בעוד רק מדובר כי ליטו
כמותה. שרבות חסרת־שחר, נאית

הח יום של מהדורת־החדשות אולם,
מ ■ביותר מדובר כי הוכיחה, בבוקר מישי
 ללא -שודרו, הבוקר בחדשות שמועה. סתם

בלבד. החדשות כותרות מוקדמת, התראה
 מג־ בהשתתפות מייד, -שכונסה בפגישה

 הרדיו מנהל ליבני, יצחק הרשות כ״ל
ועד־העיתוגאים יו-שב־ראש פינסקר, חגי

נית הלקוי ולניהולה המחלקה -של כושלת
 באו כאשר הממשלתי, המשבר בעת נה

 הנ-שיא, למי-שכן השונות הסיעות נציגי
 היום מערכת כתב על־ידי האירוע סוקר
 ליומן הכתב של נאמנותו מחמת אך הזה.

 מבית המידע את להעביר טרח לא בלבד,
ספו דקות החדשות. למערכת גם הנשיא

 העורך נאלץ המהדורה שידור לפני רות
ולש הנשיא, -שבלישכת לטלפונאי לצלצל

יום. אותו התרחשויות על מידע ממנו אוב
 למחדלי ביותר הבולטת הדוגמה אך

 במיב־ ללא־ספק, ניתנה, מחלקת־החדשות
 התקבלה המיבצע על הידיעה יונתן. צע

 אחד באמצעות במיקרה, במערכת־החדשות
 חד־ מערכת על־ידי גם המועסק העורכים

עבו שנתקבל הטלפון אילמלא •שות־חוץ.
 למע־ -שהגיע התורן, היה לא מפאריס רו

 אודות יודע אחר־הצהריים, רכת־החדשות
 שודרה כך גם וחצי־דבר. דבר המיבצע
 בשעות־הע״ רק בשידווי־ישואד הידיעה

 •שידורה לאחר רבות שעות המאוחרות, רב
בגלי־צה״ל.

 יונתן, מיבצע מתקרית •שהופק כלקח
הת המינוי עורך־לילה. למנות הוחלט

 אך העובדים, על־ידי בברכה אומנם קבל,
 גם הנוספת עבודת־הלילד, עבור דרשו הם

 למרות זאת, כל ל-שכרם. נאותה תוספת
עבו לאור להם, נקבעו ה-שכר שבהסכם

שבו שעות־עבודה 28 המייוחדת, דתם
בלבד. עיות

לתוספת־ זו דרישה סיגלו. העובדים

החדשות ועובדי ליבני השידור רשות מנכ״ל
7 הייתכן 7 הייאמן

 אגודת־ ויושב־ראש צחייק אדמוגד
נת אלון, יצחק בירושלים העיתונאים

הנ תציג שעל־פיד, סודית, החלטה קבלה
 האומר, אולטימטום השידור רשות הלת

 מערכת תושבת הסנקציות יופסקו לא אם כי
 לחופשה־ יצאו ועורכיה כולה החדשות

מאונס.
 שפרץ הסיכסוך, סיבת צולע. סיקור

 עור־ של טענתם היתד, שכזו, בפיתאומיות
 זמן זד, סובלת מחלקתם כי ,כי־ווחדשות

ב להימצא לד, הגורם כושל, מניהול רב
 המגיעות החדשות, אחר מתמיד פיגור
 אפילו או התרחשותן אחרי •שעות אליה
 בתזכיר היומית. בעיתונות פירסומן אחרי

 :השאר בין נאמר. מערכת־החדשות מטעם
 מביקור חוזר שראש־ד,ממשלה ״הייתכן

 מקבלת מערכת־החדשות ואין בחוץ־לארץ
 בחדר־ שאין ד,ייאמן כד? על דיווח מייד

וב למיקרי־חירום, נוהלי־חירום החדשות
 -שהדבר בלא אסונות לקרות עלולים ארץ
 הייאמן הציבור? לידיעת במהירות יגיע

 הלילה, בשעות מאדם ריק שחדר־ד,חדשות
 שתהנה קורה כיצד בכוננות? איש ואין

 לשדר מצליחה כגלי־צה׳׳ל, יחסית קטנה,
 הממלכתי?״ הרדיו לפני חשובות ידיעות

 כי גם, נאמר העובדים של בתזכיר
 ברורה מדיניות ואין שידור מדיניות אין

 ומיבגן. סיגנונן המהדורות, תוכן לגבי
 אף או וכישלונות, טעויות אחר מעקב אין

 ואין ישיבות־מחלקה, אין הצלחות. אחרי
תד אין שוטפות. בעיות לליבון דיונים
 רשת השתלמויות. ואין לעובדים ריכים

וה מוזנחת, בירושלים, בעיקר הכתבים,
ל ידיעות. אחר לרדוף נאלצים עורכים
 (חידוש כלכלה לענייני המייוחדת מהדורה

 פינס־ ותגי ליבני יצחק -של גאוותם שעליו
כתבים. למעשה, אין, קר)

ה לעבודתה דוגמה אנטבה. מחדד

 הגמל, גב את ש-שבר הקש היתד, שכר
שטע למרות לסנקציות, הישיר והגורם

 השכר דרישות כי היא החדשות עורכי נת
 וכי הסיכסוך, של במרכזו עומדות אינן

 במה־ שיפורים להכניס רק הוא רצונם כל
לקתם.

 -של בחדר־המילחמה מפורש. איום
הרא ביום התכנסו שבו השידור, רשות

הר של הוועד־המנהל חברי בבוקר שון
 — חזיתות שתי נגד המלחמה התנהלה שות,

 נגד דווקא מופנים הכבדים כשד,תותחים
גר שביתתם שתוצאות המינהליים העובדים

 הוויכוח בשידור. החמורים לשיבושים מו
 הודעות בשל תכופות הופסק הסוער,

בשידורים. שיבושים על בלתי-פוסקות
 הפסקת על בישרה הראשונה ההודעה

 נוסף פתק ב׳. ברשת שידודי־הפירסומת
 הכוונה וכי מ־שותקת, ג׳ רשת כי הודיע

 ב׳. ברשת השידור את אף לשתק היא
שי את להעביר מייד הורה ליבני יצחק
 הבאות ההודעות ג׳. לרשת ,ב רשת דורי

ש שונות, תוכניות ביטולי על סיפרו
זו. אחר בזו הופסקו

 תקליטים להשמיע הורד, מנהל־הרדיו
ש הבא הפתק שבוטלו. התוכניות תחת
 מסרבים שהעובדים כמובן, הודיע, הגיע

לשידור. תקליטים לשחרר
 נאלצו לרעותה אחת הודעת־איוב בין
 לדיווחו אף להאזין הוועד־המנהל חברי

ש צוקרמן, ארנון -צל הבלתי־מעודד
בוט הן שאף תוכניות־טלוויזיה על סיפר

זו. אחר בזו לו
כש הסתיימה, החדשות עורכי שביתת

 את שתבדוק פריטטית, ועדה להקים הוחלט
תביעותיהם.

לג ממשיכים המינהליים העובדים אבל
 ״זד, לשאול: בישראל הרדיו למאזיני רום
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