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ית1וי1טלוו* זוועה
 לשיא שהגיעה גל, י ריק לזמרת •

 שנקראו בניענועי־עכוז־וקול הרע הטעם
 כותרת. עלי בתוכנית ״דיסקו־חסידיות״,

 בעזרת ריקי, ערכה מבחילה בוולגריות
 דביליות כבובות שנראו מיסכנות שתי

 פארודיה שהיתה הצגה ארוכים, בשרוולים
ש פיק, צכיקד! של שירו על גרועה
 חסידי. שיר של הגרועה כפארודיה נשמע

 המתקתקת הלאומנית־דתית המיסחריות
 ה־ הצעקנות בצירוף (״אדושם״), פיק של

 המגוח־ ותנועותיה גל של פסבדו־דתית
מבי דקות כמה לטלוויזיה סיפקו חכות,

כמוהן. מאין ודוחות כות

המסך מאחרי
♦ •מדוש חלב■
 את להפסיד עומדת הטלוויזיה כי נראה

ה גם כי אם המוכשרים, הכתבים אחד
הלכי. רפיק שלה, ביותר מסעירים

 שעה באותה אולם הליכוד. שיציע ליף
 את להשאיר הדורשים קולות נשמעו
כנו. על ליבני

לדיין !■■וגמן בין
 מנהל ששלח מיכתב־הנזיפה, למרות

 ה- לכתב יכין, חיים מחלקת־החדשות
 הסכסוך בעיקבות גיר, עמירם צבאי

 אהוד ערבים, לענייני הכתב ובין ניר בין
 לניר יערי בין היחסים ממשיכים יערי,
 איש מדברים אינם השניים גרועים. להיות

רעהו. עם
ה אחרי עוקבת כולה מחלקת־החדשות

 לאמיתו שהוא, הכתבים, שני בין מאבק
 של זו אסכולות, שתי בין מאבק דבר, של

 מייצג שאותה וייצמן, עזר שר־הביטחון
 שר־החוץ של וזו וייצמן, של ידידו ניר,

 יערי. אהוד מייצג שאותה דיין, משה
או דיין, לבין בינו קשר כל מכחיש יערי

 ארו־ בצוותא סעדו הם שעבר בשבוע לם
חת־צהריים.

 אגב, העובדים, ויעדי, ניר בין היחסים
 מעכירים במחלקת־החדשות, חדר באותו

המחלקה. בכל האווירה את

גל זמרת
ירכים נענועי

 לעבור לארצות־הברית, לצאת עומד הוא
הארווארד. באוניברסיטת לטלוויזיה קורס

 שתי לשקול חלבי על יהיה שובו לאחר
 כתב לשמש האחת: אליו. שהופנו הצעות

מט המוחזקים והשטחים ירושלים לענייני
 האמריקאיות מרשתות־הטלוויזיה אחת עם

בישר ככתב לשמש :השנייה הגדולות.
גדול. אמריקאי עיתון של אל

־1111* הז־זי׳ח
הכנסת, של ועדת־החינוך יושב־ראש

כשבו לפני דרשה נמיר, אורה ח״כ
הפ הדין־וחשבון את לידה לקבל עיים
 רומא רשות־השידור, מבקרת של נימי

בישי שהשתתפו הרשות, נציגי אבישי.
 ה־ את לה להעביר הבטיחו הוועדה, בת

דו״ח.
 קיבלה אחדים ימים כעבור ואומנם,

 בבדיקה אולם שביקשה. את לידיה נמיר
 שהעביר מי כי התברר בדו״ח שערכה

עכאדי, שלמה; הרשות סמנכ״ל אותו, !
טע שאישרו מימצאים צנזורה. בו ערך
 המינהל נגד נמיר שהעלתה שונות, נות

 על בהוצאות ההשתוללות כגון ברשות,
ה בדדה נמצאו לא ורכב, המוניות
מקוצר.

ליכני, יצחק רשות־השידור, מנכ״ל
 צונזר, הדו״ח כי כלל ידע לא כי טען

 החסרים שהחלקים לכך לדאוג והבטיח
בהקדם. יומצאו

כמנכ״ל ״דוש״
כ באחרונה שמעלים השמות שלל אל

 רשות־השידור מנכ״ל לתפקיד מועמדים
 צייר־ :נוסף שם שעבר, בשבוע הצטרף,

 הנזישסר דובר שהיה ומי הקאריקאטורות
מועמ גרדוש. (״דוש״) ריאל ק האזרחי,

 של בהסכמתו בוודאי תזכה דוש של דותו
 ש־ מאחר כגין, מנחם ראש־הממשלה,

בעיתו הימניים מקיצוני כאחד ידוע דוש
הישראלית. נות

 באחרונה שלחו הליכוד מאנשי כמה
 מה לדעת כדי המערך, לעבר גישושים

 המנכ״ל החלפת לגבי המערך עמדת תהיה
 המערך תשובת לידני. יצחק הנוכחי,

המה־ זהות לפי תיפול ההחלטה כי היתה

■קרוח חדשות
 שעבר בשבוע שנערך חדשות בפורום

ב מחלקות־החדשות תקציב עניין נדון
ב כי שהתברר בעוד ובטלוויזיה. רדיו
ונו המחלקה, תקציב את עברו לא רדיו

בטל שמחלקת־החדשות הרי עודף, תר
 ב־ שלה התקציב את כבר עברה וויזיה

לירות. מיליוני 4.5
 שיצא לידני, יצחק הרשות, מנכ״ל

חריגה כי הסביר מחלקת־החדשות, להגנת

 המיבצ־ בגלל באה מהתקציב זו גדולה
 לחזותם היה שאי-אפשר הגדולים, עים

 אל־סאדאת, אנוור כביקור מראש,
בעיקבותיו. שבאו השלום ומהלכי

צ־כזד■ עד ר׳חם חלב׳
 השבוע של הגדולים הביזיונות אחד

 רפיק הכתב שערך בראיון קשור האחרון
 תת־אלוף שר־הביטחון, סגן עם חלדי
כא ציפורי. (״מוטקה״) מרדכי (מיל.)

הכנ במישכן ציפורי את חלבי ראיין שר
 ואל המיקרופון, תוך אל ציפורי אמר סת,
 השטחים ערביי ״לגבינו, :המצלמה מול
 זכויות להם יש והגר. התושב כמו הם

 לכל ישראליים אזרחים כמו הם מלאות,
 לא חלבי רפיק החליט מה משום דבר.״
 היתד. שבוודאי ציפורי, של זו פנינה לשדר
ציבורית. לשערוריה גורמת

שתוחמץ הסקופ
ב לכתב־הטלוויזיה שייך אחר ביזיון

 סקופ בידיו שהחזיק כרמלי, עמום חיפה,
 והשעה התאריך את ידע הוא ממש. של

 מישרד־הפנים ופקידי שוטרים עמדו שבו
 דיר־ הערבי בכפר צו־ההריסה את לבצע
חנא.

עם מדי טובים קשרים לכרמלי אולם

דוש מועמד
נזדווידי גרוע יותר מה

 לו הבטיחה המישטדה הצפון. מישטרת
 הוא מעניינות התפתחויות תהיינה שאם

 לצאת שלא החליט ולכן למקום, ייקרא
השוטרים. עם

 בדיר־חנא שפרצו המהומות כי נראה
וה התושבים מקרב הפצועים עשרות —

היו לא — ההמונית וההפגנה שוטרים

 לא כרמלי השוטרים. בעיני מעניינים די
סקופ. הפסידה ווהטלוויזיה הוזעק,

?לדי□ בושט המזרח■
 להשתחרר עומד הקרוב פברואר בחודש

 המיזרחי. יורם אלוף-מישנה מצד,״ל
 היה המיזרחי בטלוויזיה. לעבוד יחזור הוא
 כאשר אולם הארץ, בצפון הטלוויזיה כתב
 (״רפול״) רפאל רב־אלוף ידידו קיבל

 המיזרחי התגייס הרמטכ״לות, את איתן
 עם צה״ל של קצין־הקישור והיה לצבא

בדרום־לבנון. הנוצריות המיליציות
 לצפת אז נשלח המיזרחי של במקומו

 במחלקת־החד־ מחפשים עתה פן. מיכה
לפן. אחר תפקיד שות

לבג״צ ממת■[■□
 במתח עתה ממתינים ברשות־השידור

 בית־ מנהל של לבג״צ הפניה לתוצאות רב
 הרדיו הוא — (בש״י הישראלי השידור

פיטוריו. נגד מר־חיים, שאול בערבית)
 מיכרז, על-פי לעבודה התקבל מר־חיים

 לתקופה ברשות, הבכירים המנהלים ככל
 הוועד״המנהל בילבד. שנים שלוש בת
 תקו־ את להאריך שלא החליט הרשות של

הסייג כי טוענים עורכי־דינו פת־כהונתו.

ניר כתםיערי כתם
בחדר? ישב מי

 תופס, אינו אורך־התקופה לגבי במיכרז
לפטרו. יכולה אינה הרשות וכי

ש הרי כך, בית־המישפט יקבע אם
להי יוכלו ברשות רבים בכירים פקידים

וביני פרישה, לגיל עד בתפקידיהם שאר
 צוקר־ ארנון מנהל־הטלוויזיה, גם הם

 להאריך שלא היא הממשלה שמגמת מן,
 בחודש המסתיים שלו, חוזה־העבודה את

הקרוב. אוגוסט

יגיש □ער טוביה
 טו״ מוקד, עורך יתחיל זה בשבוע החל

 לשבועיים־ אחת גם להגיש סער, כיה
 מוצאי־שבת. של מבט מהדורת את שלושה

 גילה יכין, חיים מחלקת־החדשות, מנהל
 מישרה מצדיקה אינה במוקד ההתעסקות כי

 בשטחים סער את להפעיל והחליט שלמה,
נוספים.
 מייעד, הוא כאילו בתוקף מכחיש יבין
 המגיש לתפקיד סער את דבר, של בסופו
 כי ונראה ארועיס, יומן השבוע של הקבוע

 זד, מישדר להגיש זאת בכל החליט יבין
בעצמו.

כיסה חבש הצד□
 שאר כמו הקשדזאלית, הטלוויזיה ציוותי

 חיילי על-ידי גוחשו הטלוויזיה ציוותי
̂ל  הוסאד, פי על הווארה מהתנחלוות צה׳

וייצמן. עזר !שרחהביטחון של ישירה
בכל הצליח אחר צלם־טלוויזיה אולם

 צלם יזה היה ׳ולצלם. פנדטה !להסתנן יאת
שהת גרינברג, יוסי !בארץ, האנחבי־סי

 ראשו על שם אמונים, גוש לחפר חפש
 שהציציות ודאג חולצתו!טלות ותחת כיפה

בשמיכה. מצלמתו יאת ועטף החוצה, ״פלטו
קאהיר וגד טכנאים

 במשך מובטל היה בקאהיר הרדיו כתב
מט שנשלח כרנע, אהרון אחדים. ימים

 העביר אומנם המצרית, לבירה הרדיו עם
ה אולם לרדיו, רבות וידיעות כתבות

 כיוון ישודרו, שאלה הסכימו לא טכנאים
טכנאי. גם עימו שלחו לא כי על שנעלבו

שהוב ואחרי רבים, מאמצים אחרי רק
 טכנאי יישלח הבאה שבפעם לטכנאים טח

הטכ הסכימו כתב,״ שיישלח לפני ״עוד
וידיעו כתבותיו את לשדר להתחיל נאים

ברנע. של תיו

?־ בכנסת ■היה מ■
 שוב יש הרדיו של החדשות במחלקת

כת- שלושה למחלקה היו כה עד סערה.

נמיר ח״ב
צונזר הדו״ח

וצכי כרקאי רזי פרלמנטריים: בים
 ועמוס ליומנים, כתבות ששלחו לידר,
החד למהדורות ידיעות שהעביר גורן,
שות.

 היה החדשות, כמנהל גורן שמונה אחרי
הו לא עדיין גורן שינויים. בעריכת צורך

 כבר הוא אולם מקומו, את ימלא מי דיע
 בכתבות ימשיך לא שלידר להודיע הספיק

הפרלמנטריות.
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