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צרובה עיתונאות
סדן, גיד החדשות, מערכת לכתב

 הבדואים אדמות בעניין כתבותיו שתי על
השוט של פניהם בנגב. להב קיבוץ ליד
 יידו נשים שכמה בעת המפוחדים, רים
 אותם של בעיניים״ וה״רצח אבנים, בהם

 ולאו־ ,הנשים את אחר־כך שהיכו שוטרים,
 היוו האבנים, את שזרקו אותן דוזקא

ראשונה. ממדרגה עיתונאי מיסמך
צחק התוכניות, מחלקת למנהל !:*  י

ה בסידרה שבחר שימעוני, (״צחי״)
 מיבצוו, האנגלי של ביתו הנהדרת בריטית
 השבוע. ושנסתיימה רבה, מחשבה שעוררה

 האינטליגנטיות הסידרות אחת זאת היתד,
ב אי־פעם שהוקרנה ביותר והחינוכיות

טלוויזיה.

המסך מאחרי
הרדיו מנחל רביב דן

 שר״החינוד־וה־ התקשר שעבר בשבוע
 לענייני- הכתב אל המר זבולון תרבות

ה רביב, דן הטלוויזיה, של מיפלגות
לוו רשות־השידור ככתב לצאת מיועד

שאי־אפ־ הצעה היתד, המר בפי שינגטון.

רביב מועמד
וושינגטון תמורת הנהלה

 מנהל להיות דעתך ״מה :לה לסרב שר
?״ הרדיו

 שהתעשת, אחרי בהלם. הוכה רביב
 אם אבל רוצה. מאד ״אני להמר: השיב

 אני לפועל, דבר של בסופו ייצא, לא זה
 את אפסיד וגם הרדיו מנהל אהיה לא גם

 לוושינגטון.״ הנסיעה
 תהיה ״אתה המר, לו השיב תדאג,״ ״אל
 אחראי אני ייצא, לא זה ואם הרדיו, מנהל
 וושינגטון.״ את תפסיד לא שאתה בפניך
כ מעולם הועלה לא רביב של שמו
עצמו הוא אפילו הרדיו. להנהלת מועמד

עזרן כתב
כרטיס תמורת עבודה

בין מאבק
 יושב- בין הראשון הקרב כי נראה

 רשות־השידור, של המנהל הוועד ראש
 המנכ״ל לביו ירון, ראובן הפרופסור

 לפיד, (״טומי״) יוסף הרשות, של החדש
 השני, הערוץ הקמת שאלת סביב ייערך

בישראל. הטלוויזיה של הסיסחרי,
 של המהודר הדו״ח יצא שעבר בשבוע

 שר־החי- על־ידי שהוקמה מיוחדת, ועדה
 יצחק התיקשורת ושר המר זבולון נוך

 הוועדה זה. בנושא לדון כדי מודעי,
יש ביותר, רצינית עבודת־מחקר עשתה

 פעמים שלוש מהן פעמים, 25מ־ יותר בה
 וט* מהארץ רבים עדים שמעה תמים, יום

 מיבניהן בין השוואות וערכה חוץ־לארץ,
באירופה. תחנות־טלוויזיה של

 של אלה נשמעו העדויות, במיסגרת
 היה שזה בתקופה עוד לפיד, ושל ירון
 של בשמו קבע ירון מעריב. מעורכי אחד

 ערוץ להקים לדעתו, יש, כי המנהל הוועד
 מדשות־השידור בנפרד לטלוויזיה שני

 גם מיסחרי. יהיה השני ושהערוץ הקיימת,
 ירון, הביע הוועדה אולם לכותלי מחוץ

 הנחרצת, דעתו את אחדות, בהזדמנויות
מיסחרי. שני ערוץ להקים יש כי

ה כנציג הוועדה לפני שהופיע לפיד,
 להקים אומנם, יש, כי טען עיתונות,

לדב מיסחרי. להיות לו אל אך שני, ערוץ
 הערוץ את לממן המדינה על לפיה רי

 — לכך תקציב למדינה אין ואם השני,
 עד השני הערוץ הקמת את לדחות יש

 העיתונות על כי טען, לפיד הכסף. שיימצא
 טלוויזיה תקום אם סכנת־סגירה מאיימת

שהמדי לרעיון בתוקף והתנגד מיסחרית,
 אותה תפצה או העיתונות, את תסבסד נה
ש מפני מהפירסומת, ההכנסות אובדן על

 של הדמוקרטי ביסוד פגיעה בכך יהיה
חופש־העיתונות.

 השני הערוץ כי הוועדה לפני טען לפיד
 וב־ ,הקיים הערוץ רמת להורדת יביא

 העיתונים, רמת להורדת זאת עיקבות
 לדברי קונה. כל על להילחם שיצטרכו

 מוספי היומיים בעיתונים יבוטלו לפיד,
חומרי. רווח כל בהם שאין הסיפרות,

 מונה שלפיד העובדה, כי להניח אין
 רשות־השי־ כמנכ״ל אחדים ימים לפני רק

 החשוב הנושא על דעתו את שינתה דור,
ה הטלוויזיה לפני עתה העומד והרציני,

 לא ירון של שדעתו ובוודאי ישראלית,
השתנתה.

 הקמת על שהמליצה הוועדה, בראשות
 מישרד־ מנכ״ל עמד מיסחרי, שני ערוץ

 תשע לו שיש קוכרסקי, חיים הפנים
 היה קוברסקי שידור. בענייני ניסיון שנות
 רשות* מליאת חבר שנים שלוש במשך

 הוועד חבר שנים שש ובמשך השידור,
 הם בוועדה אחרים חברים שלה. המנהל

 מישרד־התיקשורת, איש בורלא, יהושע
 יושב־ראש כן־שלמה, יוסף הפרופסור

 מישרד־החינוך, של הפדגוגית המועצה
באוניברסי יהודית להיסטוריה ופרופסור

שר־ של מאנשיו בירושלים, העברית טה

ללפיד ירון
 קרי" הקריקטוריסט המר, זבולון החינוך

 יהודה הפרופסור גרדוש, (״דוש״) אל
 באוניברסיטת לכלכלה המחלקה ראש רון,

 שלו, זלמן (מיל.) אלוף־מישנה בר־אילן,
 ראשי קצירקשר־ואלקטרוניקה שהיה מי

 חברת־אלקט־ מנהל כיום והנהו צה״ל, של
 החיה והרוח הוועדה מרכז גדולה. רוניקה

השי רשות של המישפטי היועץ היה בה
כהן. נתן דור,

ה להקמת המרכזית ההמלצה על נוסף
המל עשרות הוועדה הגישה השני, ערוץ
 לממן יש הוועדה לדעת מישניות. צות
תק את רק ולא השני, הערוץ הקמת את

 אלא המדינה, מתקציב שלא השוטף, ציבו
 הפיר־ שידורי שהיקף למרות מהכנסותיו,

 מקומם נושאיהם, שלהם, הרמה סומת,
 הוד ציבורי. בפיקוח יהיו הגשתם וצורת

הק־ ובכללן דרכים, למצוא המליצה עדה

לפיד מנכ״ל
דמוקרטיה תמורת פירסומת

 להמעיט כדי לעיתונים, קרן־פיצויים מת
 השני, הערוץ הקמת בגלל הפסדיהם את
בתי־הקולנוע. לבעלי לפיצוי לדאוג וכן

 פלאטו■ שמואל מח״כ למנוע כדי
 הטלוויזיה להפעלת זיכיון לקבל שרון

לחב יינתן לא שהזיכיון הוועדה המליצה
 עורך־הדין שרון, של נציגו זרות. רות

 הוועדה, לפני שהופיע לאלו, אכרהם
 בוואדוץ, קמה שכבר חברה על לה סיפר

ש פלאטו־שרון, מישפחת בשליטת ושהיא
 בארץ. השני הערוץ את להקים תציע

את המזכירים רבים, סייגים יש לוועדה

ירון יו״ר
פיצוי תמורת פירסומת

ה הרשת לגבי בחוק הקיימים הסייגים
 יחריבו השני הערוץ מפעילי כבר. קיימת
תר יהדות, מידע, הסברה, שידורי לקיים
שי בידור, אומנות, מדע, השכלה, בות,

 הערבית. בשפה ושידורים לימודיים דורים
 מין, אלימות, לגבי סייגים עליהם יהיו

גזעית. או דתית והסתה תועבה דברי
 המיסוד הטלוויזיה זכיון את שיקבל מי
 מאוזנים, בשידורי־חדשות יחריב רית

בפיקוח. שיהיו'
רבים. סייגים יהיו הפירסומת לגבי גם

 לא ובחגים. בשבתות פירסומת תונהג לא
 סיכסוכי- על או מיפלגתית פירסומת תונהג

יל בשידורי פירסומת תורשה לא עבודה.
 יעלו לא הפירסומת תשדירי ונוער. דים
 וה־ שעת־שידור, בכל דקות שמונה על

 ולא תוכניות, בין רק תשודר פירסומת
תוכניות. באמצע
 הוועדה לפני הופיעו ולפיד, ירון מלבד

הלי הטלוויזיה מנהלי נוספים. רבים עדים
ה כי דרש לוברבאום, יעקוב מודית,
חי לצורכי כולו יוקדש השני ערוץ

 דרישתו, תתקבל לא אם ולחילופין, נוך
 נציג פלס, יונה ד״ר גם בחלקו. לפחות

 בתחנה חלק דרש הפתוחה, האוניברסיטה
החדשה.

מבית־הספר פייטלזון דינה פרופסור
 שלא דרשה חיפה באוניברסיטת לחינוך
 את לסגור ואף השני, הערוץ את להקים
 מחקרים הוכיחו לדבריה, הקיים. הערוץ

ה מנהל שבטלוויזיה. החינוכי הנזק את
 בטלוויזיה תמך צוקרמן ארנון טלוויזיה
נפרדת. מיסחרית

 הוא רביב התפקיד. על פעם אף חשב לא
ב חלומותיו וכל מובהק, איש־טלוויזיה

לוושינגטון. בנסיעה הסתכמו זה עניין
 טמון לרביב המר של להצעה ההסבר

 קודם אחדים ימים שנערכה אחרת, בשיחה
 ראש״הממשלה, בין נערכה השיחה לכן.

 האהוב כתב־הרדיו לבין בגין, מנחם
 בערך התנהלה היא קיטל. שלום עליו,

 הכתב להיות עומד אתה ״מר'קיטל, :כך
 ״לא. :קיטל י״ בוושינגטון הטלוויזיה של
 בגין: ללונדון.״ נוסע אני הצלחתי. לא
 מוכרח כמוך מוכשר כתב שערורייה ״זו

 מדי־ לטובת יהיה זה בוושינגטון. להיות
נת־ישראל.״

השי בין הקשר על לעמוד שלא קשה
המפ ההצעה לבין קיטל עם בגין של חה

לרביב. המר של תיעה

אל־ווד נפרץ הפרץ
 מתגאה הטלוויזיה של החדשות מערכת

 שוחד״ ״כרטיסי מקבלת היא שאין בכך
 היה חריג מיקרה אל־על. התעופה מחברת
 לחיים למכסיקו. אל־על קו נפתח כאשר
 קיבל אכן והוא כרטיסים, הציעו יכין

מכסיקו. יהודי על כתבה וערך אותם,
 סערה עוררו יבין של כרטיסי־מכסיקו

צוקר־י ארנון הטלוויזיה, מנהל בבניין.

 ויבין לנסוע, ליבין להרשות סירב מן,
 רשות־השידור, מנכ״ל אז שהיה למי סנה

הנסיעה. את שאישר ליכני, יצחק
 מחלקת- כי יבין גם טען מאז אולם

 מ־ כרטיסי־חינם עוד תקבל לא החדשות
 הנחות גם לקבל כתביו על ואסר אל־על,

 לענייני־ הכתב ביקש כאשר בכרטיסים.
להר עזרן, חנן הטלוויזיה, של תעופה

 במיפעלי לימודים לסיור לצאת לו שות
 נסעו שאליו סיור בארצות־הברית, בואינג

 יבין סירב אחרים, רבים כתבי־תחבורה
 לא שהכרטיסים למרות זאת, לו להתיר

מ 250/מ עבורם ושולם כרטיסי־חינם, היו
המחיר.
 נתנה אל־על הפרץ. נפרץ עתה אולם
הרא הנוסע לטלוויזיה. כרטיסים ארבעה

 אחימאיר. יעקום מבט, עורך הוא שון
 על האחראים לאחד יינתן נוסף כרטיס

ה ההצגה על כפרס האירוויזיון, הצלחת
 בין יוגרלו נוספים כרטיסים שני גדולה.
הטלוויזיה. עובדי

הד1ל| ■משיד צוקרמן
 קבעו והצלחתו האירוויזיון כי נראה
 שאלה סימן בגדר שהיו אחדים, דברים

השידור. ברשות
הטוב כבמאי עתה מוכר צמח יופי

 על להעלות ואין הטלוויזיה, של ביותר
 פיקוחו ללא שידורי מיבצע עריכת הדעת

גידעדי. אלכם של
 כפי ביותר, המשמעותית הקביעה אולם
 עם אישיות משיחות להבין היה שאפשר

 היא הסיעות, מכל המנהל הוועד חברי
ית צוקרמן, ארנון הטלוויזיה, שמנהל

 חודש אחרי גם בעבודתן, להמשיך בקש
החו יסתיים שבו המועד הקרוב, אוגוסט

שלו. זה
 האיר־ את לערוך מתנגד צוקרמן אגב,
 ומציע בירושלים, הבאה בשנה וויזיון

לארח לה ולאפשר לספרד, מחווה לעשות
האיחויזיון. את

בקאהיר ישב מ•
 לגבי דיונים עתה נערכים בטלוויזיה

 בקאהיר. רשות־השידור של הקבוע הכתב
או יערי, אהוד בקאהיר יושב בינתיים

הכ והדיעה לארץ׳ לשוב עומד הוא לם
 בקאהיר להציב צורך שיהיה היא ללית

קבוע. באופן מישהו
נס שנערך האחרון בפורום־החדשות

 על לקאהיר כתב לשלוח המגמה תמנה
ית חודשים כמה כל רוטאציה. של בסים
 תהווה לקאהיר והנסיעה הכתב, שם חלף

הטלוויזיה. לכתבי פרם־עידוד

ם ל עו ה ה 217151 הז
ץ


