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אירו יומן — בהשבוע שכונת־התקווה, על

 בכתבה, להמנע הצליח גולדשטיין עים.
 מע״צ, כנופיית של גילוייה בעקבות שבאה

 קור- שבטלוויזיה השיגרתיים מהבירבורים
 מזעזע, מיסמך ולהגיש ״אווירה׳/ להם

גולד של כתבתו היטב. וערוך חומר גדוש
 נגד ביותר חמור כתב־אישום מהווה שטיין

 כשהכתב המישטר, ונגד הישראלית החברה
 בכל נכונות פרופורציות על לשמור מצליח

הסרט. עסק בהם המישנה מנושאי אחד
 אגמון, זןקכי כותרת, עלי למראיין !•
 הנהלת יו״ר של רעייתו עם הראיון עבור

 היתה דולצ׳ין. אנט היהודית, הסוכנות
 טלוויזיוני ראיון של מלאכת־מחשבת זו

 המקסימום את להפיק אגמון הצליח בה
אינטליגנ מקסימה. טלוויזיונית מאישיות

 ליהלום ולהפכה ומשוחררת, מקורית טית,
הפופולארית. התוכנית בכתר נוצץ

המסך מאחרי
^הרת ת1טוד* ה

 רשות־השידור, של הוועד־המנהל יו״ר
 הדלי- על כועס ירון, ראוכן הפרופסור

 להחתים עומד ירון הוועד. מישיבות פות
 גם ביניהם בישיבות, המשתתפים כל את

 או אחת לישיבה המוזמנים האורחים
 ידליפו לא כי יצהירו בו מיסמך על שתיים,

 להצהרת הדומה מיסמך — מהישיבות דבר
הכנסת. של והבטחון החוץ ועדת חברי

 חבר עם זה בנושא ירון דן כאשר
 פאפו, אהרון עודך־הדין הוועד-המנהל,

 דובר הוא הראשי המדליף כי פאפו טען
 כי התברר אולם עמירם, משה הרשות,

עמירב היה בה החודש, בת בתקופה גם

 לעבוד מוכנים אינם והטלוויזיה הרדיו
 יגיעו שלא עד הליל, חצות שעת אחרי
 הולם שכר תשלום בדבר להסכם איתם
לילה. שעות עבור

 אמנם ממשיך זאת, יודע שליבני מבלי
 יואיל בו למקרה הבחירות, בהכנת יבין

 את ולסיים הטכנאים עם לשבת עבאדי
 באופן לפחות אולם האומללה, הפרשה
 את לשדר שלא כיסוי עתה לו יש רשמי,

להת אמור שהיה שידור הבחירות, מערכת
 עם בלילה, 11 בשעה הבחירות ביום חיל

הקלפיות. סגירת

ת או מ ר ד ה ד. ש ר ט ש מי ה

 שרצה הנמלט, האסיר עם הראיון פרשת
 היתד, הטלוויזיה, באמצעות עצמו להסגיר

 כאשר שפורסם. ממה סבוכה יותר פרשה
 הציע הוא לטלוויזיה, הנמלט האסיר פנה

 המוכנים אסירים על המקובלת עיסקה,
ה העולם. בכל לשילטונות, עצמם להסגיר

 בטלוויזיה. מרואיין להיות ביקש אסיר
ל שלו גירסתו את כולה למדינה לספר

להס ואז נגדו, המישטרה שמעלה חשדות
עצמו. גיר

הו צוקרמן ארנון הטלוויזיה, מנהל
 רשות של המישפטי ליועץ כך על דיע

 מחוז למפקד פנה כהן כהן. נתן השידור
ה ניצב המישטרה, של תל־אביב ש  מ

 האסיר. הצעת על לו וסיפר טיומקין
אלי אותו תביאו ״יופי, השיב: טיומקין

 המישטרה כי הוסכם השניים בין נו."
 שהוא לאחר הנמלט האסיר את תאסור
לטלוויזיה■ ירואיין

 הנמלט לאסיר נמסר הסיכום דבר על
 הוא כי נודע כך אחר לכך. הסכים והוא

המצ לפני התאבדות ניסיון לערוך התכוון
 שהוא לאחר רק נודע הדבר אולם למות׳
נעצר.

טיומקין שוטר כהן מישפטי יועץ
למישטוה להאמין אסור

״כי היה בישיבות, השתתף ולא בחופשה
העתונים. בכל בוועדה לנעשה מלא סוי"

ר כיסו■ כ ר ב חי מ

לטל כתב למנות עתה דורשים שניים
 דרום־אמריקה: בארצות לרדיו או וויזיה

 התלונן אשר ארליך, שמחה שר־האוצר
 למסעו כיסוי היה לא כתב העדר בגלל כי

 למזכ״ל גם טענה ואותה ;בדרום־אמריקה
 הוא אף אשר משל׳ ירוחם ההסתדרות

הרחוקה. ברבשת סייר
 שפנו וההסתדרות האוצר של דוברים

 מעסיקיהם בקשת בעקבות לרשות־השידור,
 יצחק הרשות, מנכ״ל בשלילה. נענו

 יותר מקומות ״יש :זה בעניין אמר לבני,
 חוסר שבגלל מדרום־אמריקה, חשובים

כתב.״ בהם לנו אין כסף

א לבחירות: כיסו• יהיה ל

הו יכין חיים החדשות מחלקת מנהל
 ליכני יצחק השידור רשות למנכ״ל דיע
 כיסוי לקראת ההכנות את מפסיק הוא כי

 וכי המקומיות, לרשויות הבחירות מערכת
זו. בחירות למערכת כיסוי יהיה לא

 מיכתב לאחר באה יבין של הודעתו
 ל- לעדן אורי הרשות ממהנדס שנשלח
 בעניין עבאדי שלמה הרשות סמנכ״ל

 אחרי לעבוד הטכנאים של הסכמתם אי
טכנאי מסגרת). (ראה בלילה 12 השעה

 כהן, לנתן טיומקין בין להסכם בניגוד
 בתל־אביב הטלוויזיה לבניין השוטרים פרצו

 ואף השידור, לפני עוד האסיר, את ועצרו
 את לצלם הטלוויזיה לצלמי להפריע ניסו

 יודעת עתה ההסכם. הפרת ואת המעצר
 המישטרה, של מילה על כי הטלוויזיה גם

 של מפיו באה היא אם בעיקר, או ואפילו,
החוצ שיא לסמוך. אפשר אי בכיר, קצין

 טיומ־ של דוברו של בהצהרתו היתד, פה
 יכולים לא ״אנחנו המעצר: לאחר קין

 לפושעים הטלוויזיה בין לעיסקות להסכים
 אפילו יכולה אינה המישטרה נמלטים.״

עורכת. עצמה שהיא לעיסקות להסכים

שי דיון ת אוו מע ד ע ת וו חקירו

 התוכניות מחלקת מנהל פרשת כל
 פרצה קירשנבאום (״מוטי״) מרדכי

לשו כתנאי דרש שקירשנבאום משום רק
ב ׳ויסודי מעמיק דיון קיום לעבודה, בו

 הי- זו דרישה התוכניות. מחלקת בעיות
הגור כל על מקובלת להיות צריכה תה

התוכ מחלקת של בטובתה הרוצים מים
בכלל. הטלוויזיה ושל ניות

 של בתמיכתו ירון, ראוכן הפרופסור
 מיש־ שיחק ליבני, יצחק הרשות מנכ״ל

 ודרש קירשנבאום עם פרסטיז׳ה של חק
 דיון, אחר־כך ורק לעבודה שובו את קודם
 קיר- לדיון. כתנאי לעבודה שובו את ולא

הנר כפי לו יקרה שהטלוויזיה שנבאום,
על מחל ולליבני, לירון מאשר יותר אה

 אריה הסוכנות־ד,יהודית הנהלת יושב־ראש גם התערב הזה העולם גילויי בעקבות
 כמה של בסכום רכשה רשות־ד,שידור פועלים. שאינם המשדרים בפרשת דולצ׳ין

 העולם, ליהדות השידורים את לשפר ביקשה בעזרתם חדשים משדרים לירות מיליוני
ברית־ד,מועצות. יהדות על הוא כשהדגש

 בשעות עבודה השידורים מחייבים אחרות, לארצות ישראל בין השעות הבדלי בגלל
 שלמה השידור, רשות סמנכ״ל כנהוג. עבודת־לילה תוספת דורשים והטכנאים הלילה,

 לאחר הטכנאים עובדים לא ובינתיים הטכנאים, עם הדיונים, את מלסיים מתחמק עכאדי
מושבתים. והמשדרים בלילה, 12 השעה

 לחודש, לירות אלפי למאות מגיעה המושבתים המשדרים באחזקת הכספית ההוצאה
בהת הטכנאים, את מביס הוא עוד כל הדבר. איכפת לא הנראה כפי לעבאדי אולם

מרוצה. הוא שלו, הפרטית מודדות
 ומהוועד המר זכולץ החינוך משר ודרש הקורה לעובי דולצ׳ין נכנס שעבר בשבוע

 כי מאיים דולצ׳ין לאלתר. יופעלו שד,משדרים לכך להביא השידור רשות של המנהל
 תקים בפוטנציה, החדשים לעולים הממלכתית רשות־השידור משדרי יופעלו לא אם

משלה. עצמאית שידור תחנת הסוכנות

ת ■ו״ר ו נ כ ו ס : ה ן י י צ ל ו ד

םליהודי משדרים לא

שהוב לדיון והמתין לעבודה שב כבודו,
לו. טח

 כי לקירשנבאום נודע הרבה להפתעתו
ב דיון לערוך עומד אמנם הוועד־המנהל

השתת ללא אך התוכניות, מחלקת עניין
 שוב לערוך היא הוועד־המנהל כוונת פותו.

 קירשנ־ ואילו המימיים, מדיוניו אחד את
 וכאשר אם רק בפניה, להעיד יוזמן באום

המנהל. הוועד לדיוני פרטים ידרשו
 החליט הוא קירשנבאום זאת כששמע

 הוועד־המנהל שחברי כדי דרך למצוא
 שקורה מה על ודעותיו עמדותיו את ידעו

ה ועל שבה הליקויים על שלו, במחלקה
 נעתר הוא כך לשם אותה. להבריא דרך

הארץ, מכתב אליו שבאה לראיון לבקשה
1

י
קירשנבאום מנהל
ז חקירה או דיון

ר. אלי כ  :היתד, המנהל הוועד תגובת טיי
ה את שנתן על קירשנבאום על ביקורת

בוועד־המנהל. הדיון לפני ראיון

ר מ■ ע□ יש ב ד ל

 תחנת החדשות מחלקת תקבל סוף־סוף
 רבים מאמצים לאחר פנימית. תיקשורת

 לקבל. יכין חיים המחלקה מנהל הצליח
המח כתבי כל את לצייד תקציבי אישור

 כמעט שיש כפי ניידים, קשר במכשירי לקה
בארץ. גדול יומי עיתון לכל

 הפיגוע לאחר בעיקר פיגוע, כל לאחר
 ב- הדחוף הצורך הוברר קלוב, בקאונטרי

 הגיעו לא הטלוויזיה צוותי מכשירי־קשר.
הטל צוותי בעוד קלוב, לקאונטרי בזמן

 שהיו משום רק במקום, היו הזרים וויזיה
 הקשר מכשירי אלחוט. מכשירי להם חסרים

 ירושלים מערכות את יכסו הטלוויזיה של
החדשות. של ותל־אביב

□ בי ת □ כ שי ד ח

הטל כתב של לצה״ל התגייסותו לאחר
 לא המזרחי, יורם הארץ בצפון וויזיה

 הכתב הצפון. באזור כתב לטלוויזיה היה
 מדי מכסה היה כרמלי עמום החיפאי

 הארץ, בצפון האירועים את בפעם פעם
 בריא אינו זה מצב כי ברור היה אולם

 לאסון־עי- אחד יום להביא יכול הוא וכי
תונאי.

 החדשות, מחלקת צלם יצא אלה בימים
 שני, למבט סרטים בהכנת כה עד שעסק ומי

 להעביד העומד פן, לצפת. פן מיכה
 לבירת מישפחתו את הקרובים בחודשים

 של כתב־צלם ואילך מעתה יהיה הגליל,
 היא אחרת תגבורת הארץ. בצפון החדשות
 מי החדשות. מחלקת של תל-אביב למערכת

 עלי מערכת חבר גם והיה ברדיו שעבד
ה לצוות הצטרף גוכרניק, רמי כותרת,
 של המינוי את וקיבל בתל-אביב חדשות

תל־אביב. באזור מישטרה לענייני כתב

214159 הזה העולם




