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 המישטר של הבא הקורבן כי נראה
מח מנהל יהיה ברשות־השידור החדש

 צבי- צכיאלי. בנימין הרב הדת. לקת
 והכוונה — צרכו די איש־מיפלגה אינו אלי

 חוק על הממונה השר של למיפלגתו
 די ואינו — המר זבולון רשות-השידור

לגוש־אמונים. מקורב
 הוועד־המג- חבר כינס ימים כמה לפני

 עורד־הדין המפד״ל, מטעם החדש הל
 שידורי מחלקת עובדי את ינון, מיכה

 ובלתי־חשובה מימית שיחה אחרי הדת.
נום־ שיחה העובדים עם ערך הוא עימם,

צביאדי מנהל
להעפה הבא המועמד

 המחלקה, מנהל ללא שהפעם אלא פת,
צביאלי.

 צביאלי כי ינון הודיע שיחה באותה
 וכי המחלקה, מנהל להיות ימשיך לא

 ריאורגני- תעבור הדת שידורי מחלקת
 עתה משדרים שאתם ״מה מלאה. זציה

ה לעובדים ינון אמר מספיק,״ לא זה
 במשך אם אסון כל יהיה ״לא נדהמים.
 דת, תוכניות נשדר לא חודשים שלושה
תוכ של מלאי הכנת על קשה נעבוד
 עם נצא חודשים, שלושה ואחרי ניות,

יומית.״ דתית תוכנית
 הדת שידורי ומחלקת המפד״ל בחוגי

יהו צבי הרב שאם משערים, בטלוויזיה
 ניהול את עליו לקבל יסכים לא קול! דה

 גוש- איש בוודאי זאת יקבל המחלקה,
זיק. אדיר אמונים,
ש העם הטיפ

 בין שעבר בשבוע שהתנהלה השיחה
 (״טומי״) יוסף רשות־השידור, מנכ״ל
ה על האחראית המפיקה לבין לפיד,
 כונן, דנה התוכניות, במחלקת דרמה

 אופיו על מעשה־הדחה, מכל יותר אומרת
לפיד. של

 שאנחנו רוצה נורא הייתי ״אני לפיד:
עתה המועלית הדיבוק הצגת את נצלם

בהבימה.״
 הפרודוקציה אבל בעיה, לא ״זה כוגן:

הפעם.״ נכשלה הבימה גרועה. הזאת
 את רק זה את אבל נכון, ״זה :לפיד

יודעים.״ ואני

ח1ןל3ת □ליחה
ב התקלות שבוע היה שעבר השבוע
הישראלית. טלוויזיה
תוכ תוכניות־הדת. בכך.מחלקת החלה

 בשבוע השני ביום ששודרה מורשה, נית
 מתאים אינו הקול כאשר שודרה שעבר,

 לפעמים, קורות כאלה תקלות לתמונה.
 יש כלל בדרך אולם הגונה, טלוויזיה בכל

 ולתקן השידור את להפסיק שדואג מי
 לא איש מורשה, של במקרה התקלה. את

 מבלי הסתיימה והיא זו בתוכנית התבונן
לתקלה. לב שם שמישהו

ב הגיעו החדשות בשיקופיות התקלות
 של בעיצומו חדש. לשיא שעבר שבוע
ח״כ של חסינותו הסרת בפרשת המתח

מגשרתם  
ל י ש שנ

ו ד □ ני א
 השידור לרשות היה אחדות שנים לפני
 פקידה היתד, לדובר אבנר. ארי דובר,

ב קטן בחדר ישב הוא בחצי־מישרה,
 את המשרת הבניין ירושלים, חוטי בניין

השידור. רשות הנהלת
 אחר, דובר השידור לרשות יש כיום
 ב- פקידה יש לעמירב ?},מירב. משה

 שני ועוד עוזרים ארבעה מלאה, מישרה
ומתרגמת. צלם מקצועיים, לישכה עובדי

 האדם בכוח המשמעותי, הגידול אולם
התוצ את שינה ולא כמעט ובתקציב,

ה רשות־השידור. דובר לישכת של רת
 הדובר לישכת יוזמת אין אז, כמו יום

ה וטלוויזיה. רדיו תוכניות לגבי ועדכני
 הדובר לישכת יוזמת אין אז, כמו יום

 כמו היום יותר, שגרוע ומה מיבצעים.
 ליש־ של ההודעות על לסמוך קשה אז,
עצמו. הדובר של דבריו על או הדובר, כת

למ נחשב, ,33 בן צעיר עמירב, משה
 שעמירב כיוון בעבודתו. כמצליח זאת, רות
 להבין לו היה קל תנועת־החרות, איש הוא
 שלו, הבוסים של האמיתיות הדרישות את

בנאמנות. ממלא הוא ואותן
 יוסף ולמנכ״ל ירון ראובן לפרופסור

 אם חשוב כך כל לא לפיד (״טומי״)
 יקבלו והטלוויזיה הרדיו כתבי ציבור
 בשתי הנעשה על ועדכני שוטף חומר

 יותר הרבה להם חשובה אלה. מדיות
 עבורם שעושה הפוליטית• השדה עבודת
עמירב.

מ חשוב ״חלק כי מודה, עצמו עמירב
ש במאבקים פוליטי. הוא שלי התפקיד

 צריך אני השידור, רשות בתוך עתה יש
יקב־ והמנכ״ל שהיושב־ראש לכך לדאוג

הטל הקרינה פלאטו־שרון, .שמואל
 זה בנושא שלה הידיעות כל את וויזיה
 של שיקופית מוקרנת המסך על כאשר
 שדון. אריק שר־החקלאות אחר, שרון

של שמו הוזכר כאשר אחר־כך, יומיים

■ ■שלמה כן יועץ
מישפט במקום התנצלות

 אוריאל המדינה הכנסות על הממונה
אמנון ח״כ של שיקופית הוקרנה לין,

ר סו פ רו פ •7*ד.תגצ7 אולץ ה
 של נציגו האשים אחדים חודשים לפני

ץ ל בו ר ז מ  רשות־השידור, במליאת ה
 מחלקת את בן־שלמה, יופף הפרופסור
מב שהיא בכך הטלוויזיה, של התוכניות

 נטיות שלבעליהם פרטיות, חברות כרת
אחרות. חברות פני על שמאלניות,

 באחראית מוסרית דופי הטלת זו היתה
(״ג׳ודי״) יהודית הסרטים הזמנת על
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