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שיחו־
מר הנ ק־ ח ש ע מי ב צ ב

 מתל-אביב, יוזמה בעלי צעירים שני
 סגר, (״טולי״) ונפתלי חלפיין אדי
 ולמישרד־ה- השידור רשות להנהלת פנו

 באופן להקרין להם שיאשרו כדי תיקשורת
 בכדורגל מישחק-הגמר שידור את מיסחרי

בצבע. בכדורגל, העולם באליפות
 מכונה מארצות־הברית הביאו השניים

 גדול. מסך על ולהקרנתם שידורים לקליטת
 ה־ מתחנת המישחק אתי לקלוט רוצים הם

 ה־ את ולהקרין האלה, שבעמק תימסורת
 יקימו שאותו ענק מסך מעל־גבי מישחק
בתל-אביב. הירקון בפארק

 עם עליז, האפנינג לערוך השניים כוונת
 מישחק סביב ואמנים, משקאות תיזמורות,

 המשתתפים מכל ולגבות בכדורגל, הגמר
דמי־כניסה. בהאפנינג

בקשתם, את לאשר עומדת השידור רשות
מתלבט. עדיין מישרד־התיקשורת אך

קר ליבו■ חו
ה רשות של הוועד־המנהל יושב־ראש

 ל־ הורה ירון, ראוכן הפרופסור שידור,
י־ לחקור ליפני, יצחק הרשות, מנכ״ל

 מים־ מועמד היה בלוך מיפלגת־העבודה.
 שר־ אולם רשות־השידור למליאת זו לגה

תח לבחור החליט המר, זכדלץ החינוך,
 מיפי איש היא אף אברך, בישעיהו תיו

 המר: זאת שהגדיר כפי אולם, לגת־העבודה
בלוך.״ כמו צרות יעשה לא ״אברך
 למנות־ יש ועתה התפטר, אברך אולם
 שוב מיפלגת־העבודה. מטעם אחר מישהו
 יושב־ראש אולם בלוד, של שמו הועלה
 מתנגד ירון, ראובן והמליאה, הרשות

לו.
 כי טענו ליושב־ראש המקורבים חוגים

 הארצי האיגוד נשיאות חבר שהוא בלוך,
 הידיעה לשידור אחראי ישראל, עיתונאי של
ב המנהל, בוועד האיגוד של הנזיפה על

המקו לעיל). (ראה חלבי רפיק פרשת
 את הוציא בלוך כי טוענים לירון רבים

 להיוועץ מבלי עצמו, דעת על ההודעה
האיגוד. לנשיאות חבריו בשאר

 כי גם, טענה ירון של ההכחשה הודעת
 בל- פירסומים על מבוססת האיגוד החלטת

 הוועד־המנהל ואנשי בעיתונות, תי־מהימנים
 של עיתונו לדבר, הוא הרמז כי טוענים
 לדיבריהם שדיווח, הראשון שהיה בלוך,
 של ההתבטאויות על מוטעית, בצורה

חלבי. נגד פאפו אהרון

פאפו חבר־ועד
בולגרי

 יעקוב פרשת על בכתב דו״ח לו להגיש
אחימאיר.

 שהיה אחימאיר, שידר שעבר בשבוע
 נרחבת ידיעה נובט, עורך גם יום באותו

 עיתונאי של הארצי האיגוד הודעת על
 של התבטאויותיהם את המגנה ישראל,

ש כתבים נגד הוועד־המנהל מחברי כמה
 להתבטאויות היתה הכוונה יהודים. אינם

 על פאפו, אהרון לעורך־הדין שיוחסו
חלבי. רפיק הדרוזי, כתב־הטלוויזיה

 במבט, לשידור ירון הפרופסור כשהאזין
 עם יחד לנסח, מיהר הוא מזעם. השתולל

 ולרדיו, לעיתונים הודעת־הכחשה דוברו,
 ו־ הידיעה, את הוא אף שידר שבינתיים
ב ערב אותו של כימעט־חצות למהדורת
 העובדה מן נבע ירון של כעסו טלוויזיה.
דיברור. עברה לא שהידיעה
 כל כי הוראה קיימת השידור ברשות

 דיב- תעבור עצמה לרשות הנוגעת ידיעה
 או ליבני, יצחק חדשות, מנכ״ל של רור
הו השניים עמירב. משה הדובר, של

 הידיעה, את דיבררו לא הם כי לירון דיעו
 ברדיו, עורכת־החדשות כלל. עליה ידעו ולא,

 שידרה היא שאף שמרלינג, שולמית
בטו היתה כי להגנתה, טענה, הידיעה את
 מאחר דיברור, עברה כבר הידיעה כי חה

במבט. אותה ששמעה
 ברצינות מתייחס אינו עצמו אחימאיר

 כלל היה לא ולדבריו ליבני׳ של לחקירה
 של היתה שהידיעה מאחר בדיברור צורך
ברדיו. מישהו של ולא העיתונאים, איגוד

השי רשות בהנהלת המסתמנת המגמה
 הדו״ח הנראה כפי ייכתב זו וברוח דור,
 באחימאיר, לנזוף שיש היא ליבני, של

האישי. בתיקו זו נזיפה ולרשום

ה מ ח ל מ׳ ך דו■ נגד ה לו ב
 ו- הליכוד אנשי על ביותר השנוא האיש
 רשות־השידור של המנהל בוועד המפד״ל

איש כלוך, (״דני״) דניאל דבר כתב הוא

 זבולון והתרבות שר־החינוך כי נראה
 למנות שלא כדי שביכולתו כל יעשה המר
 המר השידור. רשות למליאת בלוד את

 ממיפלגת־ לחלוטין חדש שם מציע ״בר
 יצחק בשם מבאר־שבע מורה :העבודה
וולפר.

ה מאפי ת ה רי לג בו ה
 ה־ בישיבות בלב־ונפש האוייבים שני

 פאפו אהרון עורך־הדין וועד־המנהל,
 הוועד־ חברי מכל והקיצוני לעם איש

 על דיקטאטורה להטיל בשאיפתו המנהל
 אלמוג, ניטים המערך ואיש השידורים,

 מחוץ הפרטיים, בחיים הם בדל, בית מנהל
 ו־ בלב ידידים הרישמיות, להתנצחויות

_ נפש. _ _ _ _ _
ה ״אנשי עצמם מכנים ואלמוג פאפו
בולגריה, עולי שניהם הבולגרית״. מאפיה

כלוך לוועד מועמד־
מפא״יניק

 הם הישיבות, במהלך רבים הם וכאשר
 שאיש הבולגרית, בשפה זה את זה מקללים
מספ או יודע, אינו הוועד־המנהל מחברי

 ישיבות, באותן לזה זה פרטיות בדיחות רים
הבולגרית. בשפה

 את להשתיק יש כיצד גילה גם אלמוג
במ לדבר הנוהג פאפו, של דיבורו שטף

 כאשר שומעיו. בקהל להתחשב מבלי הירות
 יודע ואינו מתבלבל הוא אותו, מפסיקים

 את להפסיק נוהג אלמוג להמשיך. כיצד
 ואז שני, מישפט כל אחרי כימעט פאפו
 עורך־הדין: של הקבועה הטרוניה באה

תשו !״המחשבה חוט את לי קוטע ״אתה
שהמח ״סימן אלמוג: של הקבועה בתו

רעועה!״ שלך שבה
בטל בסיור המנהל הוועד היה כאשר

 ה־ לאורך חבוקים השניים פסעו וויזיה
ה מחלקת מנהל תקף כאשר מיסדרונות.

 ההזדמנות באותה יכין, חיים קדשות,
 שאיחרו כך על הוועד־המנהל חברי את

 הכירו שלא שלמרות ואמר שלהם, בביקור
 ה־ מחברי כמה נמנעו לא הטלוויזיה את

ועיתונאים, עובדים לתקוף וועד־המנהל

1

*י

11

4*


