
־ שידור

 להפוך כיצד מפורטת הצעה והגיש שלילה,
 ההצעות כל בשל יותר. לחיובי מבט את

 מייד־ לדובר ויינשטיין זקוק שלו, והפעילות
 עמירב, משה רשות־השידור, ודובר חד,

בשבילו. מספיק אינו
 בשם צעיר התחיל שבאחרונה קורה כך
די  ולהעביר עיתונאים אל להתקשר כאד ג
 הוא באר לווינשטיין. הקשור חומר, להם

 והדוברות בעמיגור, ויינשטיין של דוברו
 צדדית, עבודה היא רשות־השידור על שלו
לבוס. טובה מעין

סי האיווויזיון, ובמאי  מדפי ליד צמח, יו
 של בקומת־הקרקע הממוקמים הסרטים,

 היתה לצמח המיזנון. ליד הטלוויזיה, בניין
 הקפה, את שבחש ואחרי ביד, כוס־קפה

 קיר- הסרטים. מדפי על הכפית את הניח
 קח ״יוסי, :בהיסטריה עליו צעק שנבאום

!״אותה גם ישדרו אחרת הכפית, את מכאן
 בקרוב להיפרד יהיה הטלוויזיה על * * *

ת מקריינית־הרצף לתקו לפחות שרן, ענ
לתינוק מצפה שרן חודשים. כמה של פה
למיד- חזרה העוזבת, שרן לעומת * + *

ף ׳רצחה פינלנד ס כ
 בשבוע חוזר בשידור ששודר האירוויזיון,

 מסו־ ובהוצאות בבעיות כרוך היה שעבר,
יימות.

 לשדר כדי כי התברר לרשות־השידור
 לפנות יש התחרות, אחרי האירוויזיון את
 רשות לקבל בו, שהשתתפו המדינות אל

הזכויות. תמורת ולשלם
 קיבלה להוץ־לארץ, טלפונים 19 אחרי

ה כל מטעם רשות הישראלית הטלוויזיה
תמ לה לשלם דרשה פינלנד ורק מדינות,

השידור. עבור לוגים

ל טלפון כ אחו □

!*קלטונים
 אין כשלטלוויזיה אלה, טרופים בימים

 מנהל־מחלקת־התוכניות עמדו לשדר, חומר
קירשגכאום, (״מוטי״) מרדכי לשעבר.

 דליה הטלוויזיה, של 1 מס׳ הקריינית קע
 בארצות־הברית, ממושך טיול אחרי מזור,

 אשתו דפנה, אחותה אצל התארחה שם
פירסט. אורי לשעבר הקריין של

המסך מאחרי
ת רודש תקנון מ תי ס ה ל פ

 מסתכן שהוא או תשודר, הכתבה אם סופית
הת לא הצפייה אולם היומן. באי־שידור

 אורן הודיע לפיד, עם שיחה אחרי קיימה.
 די אינה עדיין שלו הכתבה לדעתו כי

אותה. ולשפץ לתקן מבקש והוא טובה,
 במתכונתה הכתבה, אם ברור לא עתה

תשו אכן לפיד, הוראות פי על המשופצת,
 תיגנז כתבה שעוד או הבא, בשבוע דר

פוליטיים. משיקולים

רד ו־יצמן עו ח ה ה ל לי ס

 רשות־ של הוועד־המנהל סגן־יושב-ראש
 כמי הזכור ויינשטיין, אריאל השידור,

 ארנון של להדחתו דבר של בסופו שגרם
 פעיל האחרונים בשבועות הפך רסן, צוק

 של מקורבו האיש, ברשות־השידור. ביותר
 מנכ״ל הוא ארליך, שימחה שר־האוצר

 במועצת־מנה־ וחבר עמיגור, הדיור חברת
ברשות. תפקידו על נוסף רבות, לים

רק משדרת שהטלוויזיה החליט ויינשטיין

 מנכ״ל שעשה הראשונים הצעדים אחד
 נכנם כאשר לפיד, טומי רשות־השידור

 ממישרד־התקשורת לדרוש היה לתפקידו,
נוסף. קו־טלפון בביתו להתקין

ו השני, קו־הטלפון הותקן אלה בימים
וב בעת טלפונים בשני לדבר יכול לפיד
אחת. עונה

ויינשטיין סיו״ר
פרטי דובר

 יוסף רשות־השידור, מנכ״ל הוראת סי על
 ,משה דובר-הרשות, הכין לפיד, (״סוסי״)
לדיברור. חדש תקנון עמי,רב,

ה בסוד. שמורים עדיין התקנון פרטי
 או ברדיו המשודרות ידיעות לגבי מדובר

 של אישים או נושאים על בטלוויזיה
הוועד- ויו״ר לפיד עצמה. רשות־השידור

 הסיכסוכים אחד הסתיים שעבר בשבוע
 ברשות־השי־ ביותר והמרגיזים הארוכים

 של הסנקציות אחת הטכנאים. סיכסוך דור.
 יום כל השידור את להפסיק היתר. הטכנאים

 כעזעט את כבר שידרו אם בחצות, בדיוק
לא. ואם יום, של פסוקו ואת חצות

 מועצת־פועלי-ירו- מזכיר של בתיווכו
רפז, ניסן שלים,  רשות־השידור קיבלה ח

 כך על הגיב הטכנאים. של דרישותיהם את
קיב ״אם :מוועד־הטכנאים אחד אחר־כך

לע היה מה לשם שביקשנו, מה בסוף לו
שנים?״ כמה במשך הצופים ציבור את נות

ר ב דו הסגן של הפרט• ה

 האמיתי לסיומה הגיעה שעבר בשבוע רק
 ההשעייה :שנים ארבע שנמשכה פרשה

 יחזק־ עזרא הערבית, המחלקה איש של
 על- שונות בהאשמות הואשם יחזקאל- אל.
 כר־ יוסף הערבית, הטלוויזיה מנהל ידי

מ הושעה אלה האשמות ובעיקבות אל,
 אותה כל וקיבל שנים, שלוש במשך עבודתו

בלבד. חצי-משכורת עת
 חלק רק היתר. יחזקאל עזרא של הפרשה

 בין לסיומו, הגיע לא שעדיין ממאבק,
ה בטלוויזיה מנהל־התוכניות לבין בראל

פתאל. סליס ערבית,
 רבים עינויי־דין שעבר אחרי כשנה, לפני

 בית־המישפט החליט כלל, מועסק היה ולא
 אשמה. מכל וחף זכאי יחזקאל עזרא כי

 בר־ עדיין שולט שבה הערבית, הטלוויזיה
 והוא מחדש, אותו לקלוט הסכימה לא אל,

 שבו רשות־השידור, דובר למחלקת הוצב
 הטלוויזיה תוכניות פירסום על אחראי הוא

הערבית.

השידור מרשות הצ׳ק תצלום
צ׳ק בצורת צדק —

גולדשטיין עורך
פעל לא האיום

 הטלוויזיה, של התיישבות לענייני הכתב
 פריצת- לסיקור לצאת סירב גורן, יגאל
 כל אין לדבריו תקוע. מתיישבי של הגדר
 מאחר למקום, צוות בראש ביציאתו טעם

להי עיתונאים על אוסר הצבאי שהמימשל
מ אותם מסלקים וחיילים לשטח, כנס

 מאחר לפורענות הוא חשוף בעיקר המקום.
 יותר מהטלוויזיה לחיילים מוכרת שדמותו

האח והצלמים העיתונאים דמויות מאשר
רים.

 שר־הביטחון, נפגש תקוע התנחלות ערב
ו העיתונים, עורכי עם וייצמן, עזר

 עיתונאים יסולקו לא ששוב להם הבטיח
 לפיד, טומי הרשות, מנכ״ל מהתנחלויות.

 זאת ובעיקבות לגורן, זו הבטחה על סיפר
לעבודה. לצאת גורן הסכים

 שיחת- לפיד קיבל חצות אחרי באחת
 שהתלונן גורן, היה הקו על לביתו. טלפון

 מהמקום. לסלקו הורה טולכרם מושל כי
 את וביקש וייצמן של לביתו התקשר לפיד

התערבותו.
 כך על טיפוסיות, וייצמניות קללות אחרי
 שר- הופעלה הלילה, באמצע אותו שהעירו

 את העיר וייצמן הצבאית. שרת־הפיקוד
תהי אילן אלוף־מישנה הצבאי, מזכירו

מט. דני האלוף את העיר תהילה לה.

וייצמן שר
בלילה קללות

 ׳משה אלוף־הפיקוד־המרכז את העיר מט
 למושל הורה והלה לוי. וחצי״) (״מוישה
 למקום להיכנס לעיתונאים להתיר טולכרם
האירוע.

ת אין קו ס פ סחובות ה

העוול
תוקן

באיחור

 לחלוף צריכה היתר. זאת למרות אולם
 את קיבל שיחזקאל עד תמימה שנה עוד

 ממנו שניטל משכורתו, של השני החצי
 רשות- בגיזברות גם כי נראה כדין. שלא

 אם אפילו ריבית, ריווחי על חיים השידור
 בשבוע רק כספים. הלנת בצורת באה זו

 50,682 סך על צ׳ק יחזקאל קיבל שעבר
לירות.

עמירב דובר
לצנזורה תקנון

 דורשים ירון, ראובן הפרופסור המנהל,
 על תגובה או פסילה זכות להם תהיה כי
הרשות. על שמשודר מה כל

 ברשות- החדש המישטר שבה בתקופה
 כמו רבות, חדשות בעצמו יוצר השידור

 ה־ לעיקרון יש עובדים, של פיטוריהם
רבה. צנזורלית חשיבות דיברור

שווה שידור
 לפני יצא אורן איתן התל-אביבי הכתב
אירו יומן להשבוע כתבה לערוך שבועיים

 הכתבה שווה״. ״שרות תנועת על עים
 הששי ביום משודרת להיות ועמדה הוכנה
ה על־ידי נפסלה אך ימים, עשרה לפני

 ראה שזה מבלי לפיד, ומי ט קומיסר
כלל. אותה

 שלה סערה, התחוללה הטלוויזיה בבניין
 אשר אורן, עצמו. אורן שותף היה לא

הס בחדשות, אחדות שנים לפני עד עבד
 ליבני, יצחק הקודם, המנכ״ל עם תכסך
 מרגיש הוא הטלוויזיה. את לעזוב ונאלץ

 אותו שהחזיר ללפיד, הרבה חייב הוא כי
 לוותר אורן הסכים זאת בעיקבות לעבודה.

הכתבה. על
 יומן השבוע עורכת ממלא־מקום אולם

 הסכים לא גולדשטיין, אורי אירועים,
 תשודר היא כי נקבע הכתבה. על לוותר
 שאם מודיע כשגולדשיין שעבר, הששי ביום

 היומן יבוטל לשידור, תאושר לא זו כתבה
כולו.

 אחת בשעה ששי ליום צפייה נקבעה
להחליט המנכ״ל צריך היה שבה בצהריים,

יחזקאל לשעבר מושע
— שנים 4 אחרי
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