
שיחר __
ט! ״ ל צ

שה ערביה א

 שמפיקה אדטפיז, עדה לבמאית !•
 מסירטי־ אחד קסטל סירטי חברת למען

 אי- !שמופקו ביותר המושלמים הטלוויזיה
 על התוכנית הישראלית: בטלוויזיה פעם

ב הרווחה מישרד של האיזורית המפקחת
וה של המיוחדת־במינר, ׳אישיותה גליל.

 וו, להצלחה הרבה תרמה הערבייה מפקחת
 אוש־ של המצויינים והעריכה הבימוי ■אך

 חרש מידע של שפע ׳להגיש שהצליחה פיז,
 בטאקט !ניוגעים־ללב, אנושיים ומומנטים׳

 סרט הפכו רבה, ׳אנושית ובהבנה נדיר
ממש. של פנינה זה

ש להלן) (ראה חלבי, דפיק לכתב •
 על בקטע צופיו את שוב לזעזע הצליח

 ירושלים באיזור המבישות עיסקות־הקרקע
 שפירסם החומר כל אומנם, השבוע. ביומן
ה לפירטי עד מזמן, פורסם כבר חלבי

ש מבלי הזה, העולם עמודי מעל פרטים,
הטל המכשיר אך בתוכנית, הוזכר הדבר

 הבעת־פניהם חדש. ממד לו הוסיף וויזיוני
 חסרת־ שהצעיות המימשל, פקידי שיל

 מכל יותר שיכינעה ממינה, ניבטה המעצורים
 ד מינהל-המקרקעין הממשלה, כי מילה

 לשערוריה מלאים שותפים הקרן־הקיימת
 הפרישה יאת המזכירה ועושק, גניבה של זו

 למען כי ברור היזרעאלי. נפות של חאפלה
ה עודדה הגליל״ ״ייהוד של האידיאל
 בעלי־ שחמסו שודדים, של חבורה ממשלה
 השודדים כי ופרור — ערבים קרקעות

 סעד של במסווה מהמדינה, הון־עתק סחטו
האדמה״. ״גאולת למען מחתרתית לה

;מרע רע ■ותר

 רשות של המנהל הוועד יושב־ראש סגן
 ׳מאגר, יצחק המפד״ול איש השידור,

 הוועד מנהל כי מחיר בכל ׳להוכיח החליט
הנו הדמות אינו ירון, ראובן המנהל

 שזהה שיתן בעת ברשות. ביותר ראה
 דימד גם עצמו יעל לקחת החליט בחופשה,

זה.
לד השעתריה, את לדיון העלה מאיר

 פממה דן של כתבתו שידור של בריו,
 לראש־הממשלה שנשלח 100ה־ מיכתב על

בגין. מנחם
 שהודיעו חיילי־המילואים, 100 מיכתב

 במיסגר׳ת החיאחזויות על להגן יסרבו כי
 ספק בלי היה שלהם, שירות-המ״לואים

 של התנגדותו ראשונה. ממדרגה ידיעה
 ניסיון־סתימת״ היתה הכתבה לשידור מאיר

ת אם שספק ׳ראשונה, ממדרגה פה  של מו
 ירון, ראובן סתימודפד״ בנושאי מאיר

לעשות. מעז היד!

ל השידור ס פ שנ

 שערוריית על חל!בי דפייק של הכתבה
ובסבי משטחים אדמות ברכישת חרמוח

ה אירועים יומן מהשבוע ירושלים, בות
 קודם־ שבוע כבר מוכנה היתר, אחרון,

 להכניס החליטו האחרון ברגע רק אך לכן,
שידורה. את ולדחות שינויים בד,

 השידור, רשות של היועץ־המישפטי
תן  המקורית, הכתבה את שראה הן,5 נ
הסוב עקתן על עביתת בה יש כי קבע

 לערוך כיצד חלבי את הינחה יודיצה,
 המחודשת, העריסה אחת ורק מחדש אותה
לשידור. אותה אישר לאחר־מכן, שבוע

 ה־ יושאר ממגד״ הוצא הדאיוניות יאחד
 לכיתב־האי־ הותאמו בה שנערכו ראיונות

 נכללו השאר בין בפירסום. המותר שום
 אולם מסעיתם, ועדויות גילויים בסתבה

החוק. את נוגד פירסומם היה כהן לדעת

ת ד בו ש ע ד ?ו

בטל קיימת השילטון של התערבות
 כאשר או החדשות במחלקת רק לא וויזיה
 גם אלא חיזעה, כחירבת בוער נושא עולה

 בדעתו מעלה היה לא שאיש בתוכניות
בעייתיות. הן כי

ה התוכניות מנהל גילה באב ט׳ ערב
 צכי־ בנימין הרב הטלוויזיה, של דתיות
 את לשדר עומדים הצום בערב כי אלי,

 בירמיהו ברנשטיין. לדיאזנארד ירמיהו
ברנ להיפך. היהודית, !בדת פגיעה כל אין

 אלא ישראל, כידיד דק לא ידוע שטיין
וטוב. חם כוחודי גם

 כי העובדה היתד, לצביאלי ׳שהפריע מה
 מנגנים שבו שידור ייערך באב ט׳ בערב

 עבודה אוסרת אינה אומנם ההלכה בכלים.
 קודש, עבודת אוסרת היא אולם באב בט׳

מוב מוסיקה איש הוא כידוע, וצביאלי,
עבודת־קודש. היא נגינה ולדידו הק,

 זבולון שר־ההינוך אל סגד. צביאלי
 ח״לול-הקודש על בפניו והתריע .חמר,
 בכך די היד, לא ואם בפתח. העומד הנורא,

 יצחק המנהל, בוועד המפד״ל נציג אל פנה
 הורו השניים אותו. גם והזעיק מאיר,
 להד צוקדמן, ארנון הטלוויזיה, למנהל

מהמסך. ירמיהו את ריד

ד עיתונאי□ ס ח ב

הו ברדיו העיתונאיים העובדים יועד
ש כך על ׳בחשדות מטפל הוא כי דיע,

 בשאלות ״התאנו הקידום בוועדת חברים
 לעובדים ומכשילות״, קנטרניות מביכות,

 וביקשו הוועדה בפני שהופיעו העיתונאיים
קידום.

״לט לו .שמתאנים למי יעץ אף הוועד
 לזימונם ידאג ני !והבטיח הדלת״, את רוק
מחדש. טורקי־הדלת ישל

ה מחברי אחד נגד יצאה הוועד צעקת
 גרמור, יעקוב מישרד-החוץ איש וועדה,

 צריכים ברדיו העיתונאים כי יחשב אשר
 מועצת החלטת בין ההבדל מהו ׳לדעת

כשעיתו .338 החלטה לבין 242 הבטחון
 כך, על לו להשיב ידעו לא ואחדים נאים
ההתאנות. על ,ד,צעקו־ קמה

ם וושינגטון;מאחרי עי קל ה

כתב ניסן, שאלי ׳תיקווה אומנם קיימת
 שוב למשוך דרך ימצא בוושינגטון, הרשות

 כבר אולם ׳בארצות־הברית, ■שהותו את
 תפקידו, על הירושה מילחמת החלד, עתה

 יאזלו. ניסן של שהתירוצים למיקרה
דן הם התפקיד על המתמודדים שלושת

שעווויה
ענאד׳ ושגה

חש מתעוררים בארץ ציבורי מוסד בכל
 של הפנימי המבקר מדו״ח ישנה מדי שות

 שחיתויות מגלה שהדו״ח במידה המוסד.
 האשמים את למצוא נוהגים אוזלת־יד, או

המסקנות. את ■ולהסיק והאחראים,
 פנימית, מבקרת עובדת ברשות־השידור

מת .אין ברשות אולם אבישי, ולמנה
 הדו״זז, את גונזים שילה. מהביקורת רגשים

 חותמת עליו שמים אלייו, 'מתייחסים לא
 בשחי- לעסוק ׳וממשיכים ביותר״, ״סודי
 בכסף לציבור העולים ובמחדלים תויות

. רב.
מה אבישי של האחרונים הדו״חות ישני

 כלפי ביותר חמורה מאשימה אצבע ווים
 מינהל, לענייני השידור רשות סמנכ״ל
 מתייחס איגו זה ׳אולם עכאדי♦ שלימה

 שחמור ומד, ׳אבישי של להאשמות סלל
 הרשות טנכ״ל עליו, הממונים גם יותר,

״מח המנהל, הוועד וחברי וליכני יצחק
הדו״זז. את קו״

 הביאה עבאדי של הכושלת מדעיותו
 נורא ביזבוז כייום שוררים שברשות לכך

 מסו־ אנשים בתכלית. לקוי וויסות־משאבים
 ל- להגיע זכו לונדון, ירון כגון יימים,

 מש- מקבלים ׳אחרים ואילו משסורות-ענק,
 מכד להם ישיש רשות עובדי כורות־רעב.

 ונוסעים אחזיקת־רסב, דמי מקבלים בית
 ברדיו קריינים דרשות. חשבון על במוניות

 מגיעה שעבודה המיכסה יאת עובדים אינם
 שעות עבור גם מקבלים אך משכורת, להם

טלוויז להפקות !תפאורות הובלת נוספות.
 חברת על-ידי חשוד, באופן נעשית, יה

 חשבון מיכרז. ׳שנערך מסלי :אחת, הובילה
 הרשות עובדי של השכור והרכב המוניות

 לחודש, לירות מיליוני 3מ־ ליותר מגיע
 שאף לשנה לירות מיליוני 3כ־ לעומת

 פילמים, לקניית המוצאים ענק סכום הם
זר. ובמטבע

עבאדי סמנב״ל
מהאשמות להתעלס

 שבהם מיקרים כמה חישפר, יגם אבישי
על אך המישטרה, את לערב צורך היה

 — נעשה לא הדבר מישהו הוראת פי
 מעובדי אחד על־ידי צ׳ק הוצאת כגון

אי לצרכים לירות, 1,300 סך על הרדיו,
שיים.
 עבא- שלמה אחראי מחדלים אותם כל על

 במשך עין, והעלים ידע, מרביתם ועל די,
 בעצמו הזוכר, עבאדי, עבודתו. תקופת כל

 בליתי- כספיות ובהטבות במשכוריתרעניק
 איבו הישראלי, העבודה שוק לגבי רגילות

 המיג־ המ״בינה כל בקטנות. לעסוק מוכן
 מתמוטט, השידור רשות של והכספי הלי

 לשינוי ׳תוכניות בהכנת עוסק הוא בעוד
 מעמדו את להאדיר מטרתו שכל המינהל

השידור. רשות חשבון על

הטל של מיפלגות לענייני הכתב רכיב,
 תל־אביב, ■מערכת על והממונה וויזיה

 ערבים לענייני הכתיב יערי, אחוד
שמעון כישו שני. מבט איש טסלר, ו

 וההכרעה טובים הראשונים שני של ריהם
בטל יחליטו אלא-יאם־כן בוניהם, תיפול
 ■שפחות מי את לוושינגטון לשלוח וויזיה
בארץ. מנוצל

ת המישק־ח ק ר מו מ

 יעקוב מבט עורך ישל המקורית !תוכניתו
 מטוס דייל את לראיין היתד, ד ימאי ח א

ה באוטובוס שהיה פרכס, ׳משיה על אל־
 עם מייד !בלונדון, אירופה מלון ליד דמים
 השידור את ולהעביר לארץ, זה של שובו

 לאחי- אולם בירושלים. לאולפן ישירות
 הקטנה, ניידת־השידור כי התברר מאיר

ומפורקת. מקולקלת המיישקית,
ישר בירושלים לאולפן הובהל פרנס

 אחרי לראיון. הוכן רבה ■ובמהירות מלוד,
 מד, לבדוק החדשות במחלקת פנו הראיון

 מיזוג־האוויר כי התברר הניידת. עם קורה
ה אחדים. חודשים כבר מקולקל שבה

רי הטלוויזיה, של הראשי מהנדס  או
 כולם, כמו בחופשה עתה השוהה לעדן,

חו כמד, ומזה אותה, לפרק הודאה נתן
 מבלי מפורקת, המ״שקית שוכבת דשים

מתפ היא שאין כנראה איכפת שלאיש
קדת•

ת ממוסיקה ק סי מו ל

 הנהלת את זמורה מיכל תקבל לא אם
 תפרוש היא ),2138 הזה (העולם הרדיו

 שנים עובדת היא ישבה השידור, מרשות
המוסיקה. חטיבת כמנהלת רבות

 של רעייתו זמורה, מנהלת אלה בימים
 משא־ומתן כהן, חיים העליון השופט

 ייתכן בירושלים. למוסיקה האקדמיה עם
האקדמיה. כמנהלת שתמונה

רכיב מועמד יערי מועמד טסלר מועמד
להיפטר? הרצון או הכישורים יקבעו האס

ב ר ק ת עד ה (ביעו

אז שכיון כשחשבו א  לפסטיבל תגיע כ
 איתן הפסטיבל אמרגן הציע נביעות,

 על סרט לערוך הרצליה לאולפני כפני
 בתחינות בדקו ההסרטה אולפני הפסטיבל.
ו שוק, לסרט יהיה אם זרות טלוויזיה
 ׳ואחת אירופית אתת שתיים, רק כי התברר

התעניינות. הביעו אמריקאית,
 ל־ פנה קול, יצחק האולפנים, מנהל

 בן סרט לה גם למכור וניסה טלוויזוה
 אלף 350 דרש קול הפסטיבל. על דקות 50

 מחלקת מבהיל ואילו הסרט, עבור לירות
 (״מוטי״) מרדכי הטלוויזיה של התוכניות

 בלבד אלף 150ל־ הסכים קידשככאום,
יר התוכנית אלף. 200ל־ ׳אחר־כד ונעתר

דד״
 לכסות צוותים שני שלחה הטלוויזיה

 של ■בראשותו ■אחד, צוות ■נביעות. יאת
 כחסד, העביר אשר כחלדשטיין, אורי
 כתבה ■והמכין הפסטיבל, פתיחת ערב למבט
 וצוות הבא, השבוע של להשבוע ארוכה

 (״קיימול״) חיים של בראשות אחד
 ״מלא שעה חצי בן סרט שיערוך כיל,

אווירה״.


