
שידור
!הגורילות לפיד

 עיתונאים בין אירעה חמורה תקרית
 אחרי מייד הגורילות, אנשי־הביטחון, לביו

 וראש מצריים נשיא של העיתונאים מסיבת
 הוקם ארעי שידורי מרכז ממשלת־ישראל.

 מסיבת נערכה שם כרמל, דן מלון דשא על
 ישיר. בשידור ברדיו שהועברה העיתונאים

 אנשי ראיינו העיתונאים מסיבת לאחר
 על וישראליים מצריים אישים הרדיו
 ניגשו לפתע אל־סאדאת. אנוור ביקור

 ישראליים, אנשי־ביטחון השידור נקודת אל
 על־ שנערך הישיר לשידור בגסות הפריעו

 חוטים קרעו השתוללו, קיטל, .שלוםידי
בטכנאים. וחבטו

בשי ואמר עשתונותיו את איבד לא קיטל
את להפסיק צריכים ״אנחנו הישיר: דור

לפיד מנכ״ל
והתנצלות נזיפה

הביט אנשי של התנהגותם בגלל השידור
 הסכים שלא הטכנאים, אחד אולם חון.״
 מאנשי אחד על וזרק הגיב אותו, שיכו

 כי היה נראה המיקרופון. את הביטחון
 ורק חריפה, תיגרר, להתפתח עומדת במקום

הרון הד״ר השדר, של התערבותו  א
 רצח. ממכות הטכנאי את הצילה כרנע,

 במדים לשוטר קרא הגורילות חוליית מפקד
עצמו. על שהגן הטכנאי את לעצור והורה

 על ידיעה מייד שידרה מערכת־החדשות
 מן מיידי דיווח שקיבלה אחרי התקרית,
 של חמתו את עוררה זו ידיעה השדרים.

 לפיד. (״טומי״) יוסף הרשות, מנכ״ל
 התרה התקרית, בגלל בשדרים נזף הוא
 ללא ידיעות להעביר יעזו שלא בהם

 מפקד בפני להתנצל ומיהר שלו דיברור
אנשי-ד,ביטחון. יחידת

 ~אנשי־ מיחס הממורמרים העיתונאים,
 שלהם, המנכ״ל של הגיבוי ומחוסר הביטחון
 מטעם התנצלות תבוא לא שאם החליטו
 את יצלמו ולא ישדרו לא הם השב״ב,

 שנערך המצרי מהנשיא הפרידה טקס מהלך
 החליטו כשנרגעו, יותר, מאוחר רק למחרת.

הברוטא בגלל לסבול צריך אינו שהציבור
 איום את וביטלו הגורילות של ליות

הסנקציות.

!הגורילות הכתבת
 היחידים היו לא ישראל קול אנשי אגב,
 כתבת שומרי־הראש. •מהשתוללות שסבלו

 היא גם סבלה שחר, פאר־לי צה״ל, גלי
 בשידור, עסוקה שהיתר, בעת זרועם. מנחת

 שקל למרות הגורילות, אחד אותה דחף
 בחודשי נמצאת שפאר-לי בעובדה להבחין

השי מתג את והוציא מתקדמים, הריון
שלה. דור

מרוסן בלתי צמאון
 יוסף רשות־ד•,שידורי, מנכ״ל של הופעתו
 בחיפה, דן־כרמל במלון לפיד, (״טופי״)

אל אנוור מצריים נשיא ביקור בעת

ב רבים, על־ידי תיזכר בעיר, ת א ד פא
 שדרי לפיד, של עובדיו על-ידי עיקר

והרדיו. הטלוויזיה
 העיתונאים מסיבת שהסתיימה אחרי מייד

 ולראש־ר,ממשלה, המצרי לנשיא המשותפת
 הספיקו שהשניים לפני ועוד יצגין, מנחם
 ומזג הבמה על לפיד הסתער מהבמה, לרדת

 השולחן. על שעמד מקנקן מיץ לעצמו
 האישים, שני לרשות הציבו המיץ קנקן את

ממנו. שתו לא שהם אלא

?־ הומור חוש
 בלתי-קולגיאלי רק אינו לפיד כי נראה

 כלפי גם אלא שלו, הכתבים כלפי
 שיחה לתוך נדחק לפיד אחרים. עורכים

 עורך לבין זמר, חנה דבר, עורכת בין
 בחוש צברי. מדםה המצרי, אכבר אל

 לצברי: אמר הוא שלו הפרטי ההומור
 זמר. גברת את אליכם שתקחו מוכן ״אני
 שתדאגו אבל לא-נאמנה, אופוזיציה היא

 המצרי העורך אלינו.״ תחזור לא שהיא
 לפיד מאשר יותר הרבה כנבון התגלה
 אלינו לקחת מוכנים ״אנחנו לו: והשיב

 אלפי לה שיהיו ובטוחים זמר הגברת את
אצלנו.״ מעריצים

נכשל■ ממלא־המקוס
 לפיד יוסף הצטיין לא אלה לעומת

 וכממלא- הטלוויזיה מנהל כממלא־מקום
 התברר כאשר התכניות. מחלקת מנהל מקום

 נכון, יצחק הנשיא, של ארוחת־הערב כי
 את לשדר יהיה אי-אפשר וכי מתארכת,

המיו המבט במהלך הנשיאים שני נאומי
ומשע ארוכה תוכנית הטלוויזיה שידרה חד,

 לאסט. ג׳יימס של תזמורתו של ממת
 החלו לא ועדיין הסתיימה התוכנית כאשר

יש שירים הטלוויזיה שידרה הנאומים,
ראליים.

 ועלי גראנט לו במקום באו השידורים
 השידור סוף־סוף הועבר כאשר כותרת.
 נערכה שם דן־כרמל, של למדשאה בחזרה
 מרוב הטלוויזיה, כי התברר הערב, ארוחת

הנאומים. תחילת את איחרה המתנה,

טלוויזיון
 היא הטלוויזיה כמה עד הוכח שוב

 הטכני, למיכשור הנוגע בכל חסרת-אונים
 ערוכה אינה מחלקת־החדשות כמה ועד

 ביקורו ,3 שער מיבצע דוגמת למבצעים
בחיפה. אל־סאדאת אנוור של

 בזיון היה לסאדאת הפנים קבלת טקס
 מערכת התקלקלו, מצלמות שתי טלוויזיוני.

 חלקי, באופן התקלקלה הקול
 נכשל. דורנר, צכי השידור, במאי גם

 מסוג באירועים נסיון לו אין אשר דורנר,
 באתרים המשעממים הרגעים את בחר זה,

 ומיעט החי, בשידור העבירם משעממים,
 למצלמה מצלמה בין במעברים להשתמש

השידור. את להחיות כדי

מ׳לחמה זכרונוח
 ללא שייכת הטלוויזיה שידורי הברקת

 את העביר אשר רונן, יורם לשדר ספק
מנמל״חיפה. קבלת־הפנים טקס

קיטל כתב
פתאומי אומץ

השיירה מכונית
נפשות סכנת

 בשידור לספר שלא היה יכול לא רונן
 לנמל שנכנסה האחרונה ש״בפעם החגיגי

אל־ איברהים זו היתד, מצרית אונייה זה
אוול.״

ש מצרית, משחתת היתד, אוניה אותה
 בקרב 1956ב־ מילחמת־קדש במהלך הובלה

 וצרפתיות, ישראליות יחידות על־ידי ימי
לנמל־חיפה. ונגררה

נוסע הטנדר
 הישראלית הממשלתית לישכת־ר,עיתונות

 מכוניות- שתי והכינה המצרית, מן למדה
 הנשיא שיירת את ליוו אשר מיוחדות טנדר

המצרי.
 נשכרו פולקסוואגן מסוג טנדרים שני

 צילומי עם יחד ירושלמי, לפחח והובאו
 היה הפחח על מצריים. דומים טנדרים
 שצלם כדי במות, שתי הטנדרים על להתקין

שמאחריו. לצלם יסתיר לא קידמי
 עבודתו את לבדוק טרח לא איש אולם

 והצלמים הטלוויזיה שדרי כאשר הפחח. של
 התברר הפחח, שהכין המדרגות על עלו
 היה אי־אפשר וכמעט רעועות, הן כי

הטנדרים. את לנצל

נגדנו כולו העולם

הטל ולצלמי לכתבי נגרמה רבה אכזבה
 של ביקורו את שסיקרו הזרים, וויזיה

כי התברר בחיפה, אל־פאדאת אנוור

רונן כתם ׳
טקט ללא

 ארצות־הברית בתחנות החדשות מערכות
 בסיקור כל־כך מעוניינות אינן ואירופה

 לוויין, של רבות שעות אל־סאדאת. ביקור
מט ואלפי בוטלו, מועד, מבעוד שהוזמנו

 אינו העולם לריק. צולמו פילם של רים
השלום. בנושא כבר מתעניין

להטריד ממשיד הדיברוד

 של המעולה הצבאי הכתב בין הריב
המ הכתב לבין ניר, עמירם הטלוויזיה,

 לא יערי, אהוד ערבים, לענייני עולה
 אכן, יערי, כי לטעון ממשיך ניר הסתיים.

 את לדברר לו יתנו כי צה״ל לדובר הבטיח
 ■הזה (העולם לבנון מדרום שלו הכתבות

יערי. של הכחשותיו את מקבל ואינו ),2190
יכין, חיים מערכת־ו־,חדשות, ראש

ניר כתב
נמשכת המילחמה

 להחליקו, ומנסה מהעניין להתעלם ממשיך
 הרי דיברור, הובטח אכן, שאם, למרות

 ניר אין בינתיים ביותר. חמור דבר שזה
זה. עם זה מדברים ויעדי

המדינה טובח
 שעבר בשבוע דנה רשות־ד,שידור מליאת
 של המסקנות בערבית. וברדיו בטלוויזיה

הפרו ,רב־ד,ניסוח על־ידי נוסחו המליאה
ירון. ראובן פסור

 לת־ ראויות המליאה של החלטות שתי
 לשם נוגעת הראשונה מיוחדת. שומת־לב

 היא התחנה, הקמת מאז בערבית. הרדיו
 בשם הערבי העולם וברחבי בארץ ידועה

הוח עתה (בש״י). הישראלי השידור בית
בערבית. ישראל לקול השם את להחליף לט

ה את תשמח בוודאי השניה ההחלטה
 הערכתה את מביעה ״המליאה : עובדים

העוב ידי את ומחזקת השידורים, לרמת
 המבטא קו ודבקותם, נאמנותם על דים
המדינה.״ טובת את

2193 הזה העולם
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