
* מישידור קרן ש ה
 זה היה שעבר. בשבוע סוף־סוף, הגיעה ליבני־צוקרמן הבלתי־נמנעת ההתפוצצות

 יצחק התובניות. מחלקת למנהל מיכרז להוציא ההצעה על בוועד־המנהל, הדיון בעת
 בחופשה־ הנמצא של מקומו את לאייש כדי במיכרז, רצה השידור, רשות מנכ״ל ליפני,
 אכיטל האישי, ידידו את לתפקיד ולהביא קירשנכאום, (״מוטי״) מרדכי ללא־קץ

מוסינזון.
 בישיבת כולו. לרעיון והתנגד מחופשתו נזעק מוסינזון, של מחסידיו שאינו צוקרמן,
 ולכן התוכניות, מחלקת מנהל עדיין הוא קירשנבאום כי צוקרמן, טען הוועד־המנהל

את זה השניים כינו ביותר, מתוחה שהיתה הישיבה, במהלך במקומו. אחר להביא אין

צוקרמן מנהל ליכני מנכ״ל
1 הנזיכרז את רצה מי

 המיכרז. את לערוך הציע צוקרמן שדווקא טען כשליבני זה היה רם. בקול !״״שקרן זה
 החמורים מהדברים ״זה באומרו: ליבני הגיב ואז ״שקרן״, עליו לממונה קרא צוקרמן

 לטלוויזיה מוסינזון את להביא בנסיונו ליבני נכשל בינתיים בחיי.״ ששמעתי ביותר
המחלקה. את לנהל ימשיך־יתחיל וקירשנבאום
 ומנהל הרשות מנכ״ל השידור. רשות בצמרת כיום שקורה מה מאפיינת זו תקרית

 מהם אחד וכל הכרחיים, מישפטים כמה מלבד זה, עם זה מדברים אינם הטלוויזיה
 צוקרמן כי נודע האחר. את ומשמיץ לו הנאמן וחבר־עיתונאים בו, התומך לובי לו הקים
 וזאת יפרוש או יישאר ליבני אם בין הבאה, בשנה מארם חודש בתחילת לפרוש עומד

ליבני.״ אחרי אחד יום אעזוב ״אני :הקודמת להודעתו בניגוד

את :השערוריות תוצ

ת קו חז ת ידון ה

 השבועיים של הגדולות הימילחמות שתי
בטל והאחרת בראדיו האחת האחרונים,

 יוישב־יראש של ■מעמדו את חיזקו וויזיה,
■ו ירון, ראובן הפרופסור הוועד־המנהל,

משמיים. מתת יממש לגביו היו
 ויזר (״דודו״) דויד של הראיון פרשת

 דריסת־רגל לירון ונתנה דייוויס אורי עם
 עם הראיון שידור אחרי ברדיו. פיקוח של

 מכל למנוע הצליח ויזר כי התברר, דייוויס
 אליהו ברזל, אסתר - עליו האחראים

תע במה לדעת ליבני, ויצחק כרמל
 בדגל המשתמש ויזר, שלו.1 התכנית סוק
לש טעורכיו כדי'למנוע אי־סתימת־יפד, של

 מגיש, שהוא השידורים את מראש מוע
 נגד יקם לא איש אולם והושעה, הוענש

 הוכח כי זו פרשה בעיקבות ׳שטען ירון,
 לקויה, ברדיו והבקרה הפיקוח שמערבת

אותה. לתקן כדי לתמונה ייכנס וכי
 בין והקצר קירשנכאום מוטי פרשת

 שוב הרשות, למנכ״ל הטלוויזיה מנהל
 עתה הקורה. ולעובי להיכנס ירון את הביאה
 מניח היה לא שאיש ירון, עצמו הסמיך

 ממני בין להיות זאת, לעשות קודם־;לכן לו
בטל הבכירים והעובדים המחלקות ראשי

וויזיה.

ר מיכר! ת ס ב

 סמנכ״ל שהעלה האירגון־מחדש !תוכנית
 עוררה, עכאדי שלמה השידור, רשות

 הרדיו עובדי ■מרבות של התנגדות כזכור,
 נוטלת זו ■תוכנית כי שטענו והטלוויזיה,

 יד השידור רשות ׳למינה,לות וכוח משאבים
ומשאבים ■כספים חשבון על עצמו, לעבאדי

_____עצמם■ דוריםלשי דושנוע

ה ועדי י שכל ילידי'לכך הגיעו ■הדברים
מיכיתב־ שלהו ובטלוויזיה, ברדיו עובדים

המר שד
להקפיא

 ראובן הרשות ליוישב־ראש משותף מחאה
הו אישיות ובשיחות התוכנית, נגד ירון,
 התוכנית במימוש ׳שיוחל ברגע כי דיעו

כללית. !שביתה על יכריזו הם
 הממונה המר, זבולון ׳שר־החיינוו גם

ל התנגד השידור, חשות חוק ׳ביצוע על
 להקפיאה. וביקש עבאדי של תוכניתו
 ״עיבא- :בהסבירו בה, ׳תמך ■ליפני יצחק

 בו.״ ׳לתמוך מוכרח ואני שלי, הסגן הוא די
 ללחצם לבסוף נכנעו והוועד-המנהל ירון
 את לדחות ׳והחליטו העובדים, ושל המר של

התוכנית. ביצוע
 גבם מאחרי יבשלו• המשיך עבאדי אולם

 אגף למנהל ■מיכרז הוציא הוא העובדים של
 ברשות חדשה עמדה ומיינהל, כוח־אדם
■ו קודם־לכן, בנמצא היתה שלא השידור

 חשב עבאדי החדשה. התוכנית על־פי היא
 את ולהכניס כולם על ■להערים שיוכל

 ■שאיש ׳מסלי חלקים־מלקים, לביצוע תוכניתו
בכך. ידגיש

 השר עיצומים, על הודיעו העובדים אולם
 את לבטל היה נאלץ :ועבאדי נזעק, המר

שלו. מיכרז־הדמייה

א שר ■והיה ל ק
ב שעבר החמישי ■ביום שנעשה הפיגוע

 לצעקה שוב הביא בתל־אביב׳ הכרמל, שוק
 רישות ■מינהלת כלפי ■החדשות ממחלקת
השידור.

ב אחד :צוותים ישני כיסו הפיגוע יאת
 חיים התל־אביבי הכתב של ראשותו
 והאחר עצמו, השוק את שכיסה פלטנר,
מירו ■שנשלח רז, ■מנשיה של בראשותו

ביתי־ד,חולים. את ׳וכיסה שלים
ה שני עבודת מניתוח המסקנות אחת

 חייבים הטלוויזיה אנשי כי היתד, צוותים,
■ו הערב לעיתוני במכישירי-קשר. להצטייד
 מכשירים כבר יש צלמי־ה,עיתונות לקבוצות

 שלמה השידור דשות סמינכ״ל אולם כאלה,
 ניידים מכשיריי־קשר לקנות מסרב עפאדי,
הכס שההוצאה למרות החדשות, למחלקת

ל רק שווה כאלה מכשירים בקניית פית
עצמו. עבאדי ישל משכורות שתי
 החוף בכביש המחבלים פיגוע אחרי גם

 מכישירי־קשר, לרכישת דרישה הועלתה
 שוק פיגוע אחרי התגובה כי נראה אולם

לאו. זיהה: תהיה הכרמל

הבר*א ן,יינשטיו
ל המיכרזים ועדת היתד, פעמים כמד, ׳

להת צריכה הרדיו חטיבת מנהל בחירת
 פעם, בכל בוטלו ההתכנסויות אולם כנס,

 יושב־ ■את ש״תק׳פה״ מיסתורית מחלה בגלל
 המנהל הוועד חבר המיכרזים, ■ועדת ראיס

ויינשטיין. אריאל השידור רשות של
לק הייה יאפשר רופא, להיות מבלי גם
 רונן. יורם הוא המחלה שם כי בנקל בוע
 היה הטלוויזיה של החדשות ׳מחלקית איש

 פשוט וויינשטיין לתפקיד, היחידי המועמד
בבחירתו. ■רצה לא

 וויינשטיין ■חדשים, מועמדים יש עתה
ב יתחרו לרונן ■נוסף פלא. בדרך הבריא
מר נווה, חנן גם התפקיד על הבא שבוע

 והמנהל־ בינלאומיים ליחסים בכיר צה
 היפר־ ׳והכתיב החדשות, מחלקת של בפועל

גיורן. עמוס החדשות שיל לסנטרי
 חבר בוועדה יושבים ויינשטיין מלבד

 נ־יז (״הזי״) צכי המנהל, הוועד של נוסף
מנהל ליבני, יצחק הרשות מינכ״ל דר,

ה אגודת של ונציג פינסקר חגי הרדיו
עיתונאים.

 על תיפול הבחירה כי ספק אין ׳ברדיו
ו וייניסטיין של מועמדם שהוא גורן עמוס

ליבוי.

■וזיו־י מועמד

ה להיערך עומד ■נוסף תמוד, מיכרז
 החדשות מנהל לתפקיד המיכרז שבוע:

 כראל יוסף מונה מאז הערבית. בטלוויזיה
 תפקיד ׳נשאר הערבית, הטלוויזיה כמנהל

 ■אמונו ;מאנשיי יאחד כאשר לא־מאויייש. זה
 ׳כממלא- משמש ביניא, יוסף בריאל, של

המנהל. מקום
 איש במיכרז. היחידי המועמד הוא ביניא
מו יאת להציע העז לא הערבות במחלקה
 בראל. על המקובל המועמד מול עמדותו

 ארבעת שבין הוא ■ביותר המחיר אולם
 ׳בראיל יוסף גם יושיב ועדת־המיכרזים, חברי

עצמו.

שראל הירדני הקריין □י

 כמעט המוכר אורח, עתה נמצא בארץ
 וגם המערבית, ובגדה בירושלים בית בכל

 זהו הארץ. איזורי בשאר רבים בבתים
ה מחלקת על והאחראי הראשי הקריין

הישאס הירדנית, בטלוויזיה קריינים
דבג.

 במיסג־ לארץ דבג הגיע רישמי באופן
 אולם המערבית, בגדה קרובים ביקורי רת

 עי־ שנפגשו הישראלית הטלוויזיה לאנשי
בתפ כאן נמצא הוא כי ספק כל אין מו

 הגדה, בערי מקיף סיור ערך הוא קיד.
 התושבים על-ידי רבה בחמימות התקבל
ירו את חרש מייד, אותו שזיהו ברחוב
 שני של בבתיהם וביקר המיזרחית שלים
ה הישראלית, הערבית הטלוויזיה אנשי
 יוסוף החדשות ואיש פריאל, יוסף מנהל

 דבג של אישי חבר שהוא איסמעיל,
ששת־הימים. מילחמח מלפני עוד

 להערכת מצביעות, דבג של שאלותיו
 כך על עימו, שנפגשו הטלוויזיה אנשי
 דין־וחשבון או מחקר תסריט, מכין שהוא

 העיקרית התעניינותו בארץ. ביקורו על
לתו הצבאי הממשל שבין בבעיות היתה

 תוכניות! יפה עלו אם ובשאלה הגדה, שבי
למער ירושלים מיזרח בין האינטגרציה

טל בנושאי מלדון כליל שנמנע בעוד בה,
טהורים. וויזיה

ל״קלעים״ גיל

 הכתב שהיד, מי גיל, (״קיימול״) חיים
 ועזב החדשות במחלקת אווירה לענייני
׳ל לתוכנית עיניים עתיד, לוטש זו, מחלקה
קלעים. ■ולאמנות תחנות

ל יצאה ׳שהיא עד ערך, התוכנית את
או סטן, אפריים ׳שבועיים לפני חופשה

 של העריכה בצוות מעורערים יחסים לם
 לעזוב שיבקש לכך סטן את הביאו קלעים

התוכנית. את
התוכ עריכת את לקבל גיל מנסיה עתה

לעצמו. הזיו נית

ה ע□ מזכירה ל כ ש ה

 דובר ׳לשכת במיבנה ׳שיעדים צפויים
 עמירב, ימשח הדובר,' השידור. רשות

 הוא ■וכי !מדי קשה העבודה כי החליט
 ועתה לכך, תקן השיג הוא לסגן. זקוק
.מתאים. מועמד מחפש הוא

 שינויים. כמה בלישכה נערכו ׳באחרונה
 עמירב שיל •מזכירתו הועברה הישאר בין

ל חדשה. ראש-ליישיכה יוד,יובאה מתפקידה,
 שהוא ■מאחר החילופים נערכו עמירב דוברי

אקד השכלה בעלת לראש־לישכה זקוק
 היתד, לא הקודמת למזכירתו ואילו מאית,

גבוהה. השפלה

□ אין ׳ון1לאר>וי כרטיסי

 אל פנו בחיוץ־ילארץ סוכיני-נסיעות כמה
 לערוך האפשרות בעניין השידור, רישות

 הקרוב, בפסח לישראל מאורגנים סיורים
באחרזיון. צפייה יגם תיכלל שביהם

 שלא מתכננים השידור ׳ברשות אולם
 באולם כרטיסים רוכישי של קהל יהיר,

 כל הארוויזיון. ייערך בו האומה, בנייני
 הרשות, לעובדי יימסרו הכרטיסים 3,000

ו המופיעים יד,אמינים בני־מישפחותיהם,
 ■תבל רחבי ■מכל לעיתונאים וכן מלוויהם,

האירוע. יאת לכסות שיבואו

א עיתון יהיה ל

 משח השידור רשות דובר של חלומו
ב נגנז עיתון, עורך גם להיות עמיו־כ

בפי היעילה ע׳מירב סופי. ׳באופן ■שיעביר שבוע

עכאדי סמנפ״ל
וקשר מיכרז

 תפיק הרשות כי הצעה, הוועד־המנהל ני
 תוכניות כל ייכללו שבו טלוויזיה מדריד
באר הדבר שבעשה כפי ■והטלוויזיה, הרדיו

בעולם. רבות צות
 אין הראשון, שניים. היו הדחייה ׳נימוקי

ש במדינה מדריך-טלוויזיה להוציא צורך
 והשני אחד, ערוץ ריק יש ישלה בטלוויזיה

מק באחרונה החלו העיתונים מרבית —
וטל רדיו לנושאי רבים עמודים דישים
 לידי הקוראים שוק את ■והביאו וויזיה,
זה. בנושא רוויה


