
־ שידור
 גורמת הטלוז־ו־ה

דאינפלציר.
 רשות־השיז־ור, מנכ״ל בין פרץ ויכוח

ה הכתבים לבין לפיד, (״טומי״) יוסף
 שפי־ אלישע הטלוויזיה, של כלכליים

 לפיד יערי. (״גיזר״) ואליעזר גלמן
 על כתבות לפרסם שלא מהשניים דרש

 על ״כתבות שלדעתו: מאחר האינפלציה,
האינפלציה.״ את מעודדות האינפלציה
מתערבים הם אין כי לו, השיבו השניים

שפיגלמן כתב
אינפלציה גורם

 רק הוא תפקידם וכי כלכליים, בשיקולים
הכלכלי. במיגזר קורה אשר את לסקר

בטדווירה רג; צנזורה
 עי- ראש את לגרש הכוונה על הידיעה

 היתה אל־שכעה, באסם ריית־שכם,
 חלכי. רפיק הטלוויזיה כתב של סקופ

 ביום פגש, הוא חלבי, של הרע למזלו
ה באיש הידיעה, את להעביר עמד שבו

 ״כל לו: הורה אשר הצבאית, צנזורה
צנזורה.״ חייב בשכעה הקשור חומר

 לא אחימאיר, יעקוב נזבט, עורך
פולי ידיעה להעביר צורך יש כי חשב,
הו קיבל שחלבי מאחר אך לצנזורה, טית

 נפסל כמובן, וזה, החומר, את העביר ראה,
 אשר אחרת, ידיעה גם הצנזורה. על־ידי
 החלטה ״צפויה כי כללי, באופן בישרה,

 על־ נפסלה שכעה,״ בפרשת משמעותית
הצנזורה. ידי

 אחימאיר של הפתעתם היתה רבה מה
ביו בבוקר למחרת קראו כאשר וחלבי,

 היומון כתב מאת הידיעה אותה הארץ מון
להע טרח לא כלל הארץ ליטאני. יהודה

לצנזורה. הידיעה את ביר

ופלס הזומדיד
פרו היה זו בפרשה שהוחמץ סקופ עוד
 שפעה אל־ בסאם בין השיחה טוקול
 אחר-כך שפורסם מט, דני האלוף לבין

ה את העביר הלכי רפיק בעיתונים.
 לא הוא אך למערכת, השיחה של תמליל
שודר.

ה כי התברר, אחר-כך שנערך בבירור
 עורו־ בין מקום באיזשהו אבדה ידיעה

 גיל מהדורת־חדשות, אותה של התמליל
 יעקוב המהדורה, עורך לבין סדן,

 את העביר כי טוען, סדן אהימאיר.
 לא כי טוען, אחימאיר ואילו הידיעה,

אותה. קיבל

חלב■ את ציוזר •!3■
 יומן בהשבוע חלבי רפיק של כתבתו
 הובאו שבד. בגדה, התסיסה על אירועים

 על-ידי קוצצה מבית־לחם, צילומים גם
 שני יבין. חיים החדשות, מחלקת מנהל

 בית־לחם ערביי התבטאו שבהם קטעים,
ו הישראלי, השילטון נגד רבה בחומרה

קו זרות, בתחנות־טלוויזיה שודרו אשר
יבין. על־ידי צצו

בהבנה מקבלים מחלקת־החדשות אנשי

 יודעים שהם מאחר אלה, מעין קיצוצים
 יבין, עומד שבהם הגדולים הלחצים על

 רוצה לפיד (טופי״) שיוסף מכך הנובעים
מחיר. בכל לסלקו
 הגדול למשבר שהביא מהראיון חלק
 של הראיון — בטלוויזיה שעבר בשבוע

 שודר - אל־שבעה כסאס עם חלבי
 על־כך לערער העז שלפיד מבלי בוזשבוע

כלל.

מאפו וגד מישמט
ו יכין, חיים החדשות מחלקת מנהל

 שוקלים אחימאיר, יעקוב מבס, עורך
לאי החוק על־פי מישפטית תביעה הגשת

 של הוועד־המנהל חבר נגד הרע, לשון סור
 מי פאפו, אהרון עורך־הדין השרות,
הרשות. של כמוקיון שנודע

 האשים רשות־השידור מליאת בישיבת
״סני הם כי אחימאיר, ואת יבין את פאפו
 של שדבריו למרות אש״ף.״ של גורים
באוז רבים חודשים כבר מתקבלים פאפו

נעל שוטה, של כדברי־ליצנות הציבור ני
יו עם עתה ובודקים מדבריו, השניים בו

 לתבוע האפשרות את המישפטיים עציהם
אותו.

!,סיב רואה למיד
 של מטרתו כי לכל, שברור למרות

מ־ להיפטר היא לפיד (״טוסי״) יוסף

פאפו חבר־ועד
למישפט עילה

 קרא יבין, חיים מחלקת־החדשות, מנהל
 כי לו, ואמר ליבין, שעבר בשבוע לפיד

 מרוצה הוא וכי אותו, לפטר בכוונתו אין
 מחלקת- את מנהל הוא שבה מהצורה

החדשות.
 לפיד, של זו הודעה כי ספק, אין לאיש

ה בעת שלו אחרות רבות הודעות כמו
 כי הבין, לפיד וכי שקר, היא אחרונה,

הרוחות. את להרגיע עליו עתה

רו שד הכישדוו
 :ההצהרה את שומעים בדרך־כלל

וישרא ציונית יהודית, טלוויזיה ״אנחנו
 (״טומי״) יוסף הרשות מנכ״ל מפי לית,״

 הפסילות את מסביר הוא כאשר לפיד,
שלו. הפוליטיות
 זאת לשמוע היה אפשר שעבר בשבוע

 מחלקת- מנהל יבין, מחיים דווקא זאת
 האחרונים בשבועות הנתון החדשות,
לפיד. מצד להתקפה

ש רז, מנשה הכתב על התרגז יבין
באת הפלאשים פרשת על כתבה הכין

 לעזור הדורשים בארץ אחיהם ועל יופיה
יבין. בעיני חן מצאה לא הכתבה להם.

לעבאד■ סטירה
 נגד במאבקו ירך על שוק שהוכה אחרי

 ספג לכיארי, גדעון הרדיו, מנהל
 עבאדי, שלמה רשות־השידור סמנכ״ל

מהוועד־המנהל. הפעם נוספת, סטירת־לחי
 רואה־ ברשות שיהיה לכך התנגד עבאדי

 עבא־ ניסה אחדים חודשים במשך חשבון.
שי את לשכור הרשות בעד למנוע די

השי ביום אולם רואה־חשבון, של רותיו
 לישיבה הוועד־המנהל התכנס שעבר שי

ו כוועדת־מיכרזים, ישב שבה מייוחדת,

חלבי כתב
נעלמו לאן

מ ברזילי משה ברואה־החשבון בחר
הרשות. של כרואה־החשבון ירושלים

אשנלם הצלמים
 יורם הטלוויזיה, של הפרלמנטרי הכתב

 חומר האחרונים בשבועות הביא רונן,
 היה לא שכימעט הסוערת, ממישכן־הכנסת

לשידור. ראוי
 היא האשמה כי רונן, טען להצדקתו

 הצלמים את לי ״נותנים ולדבריו בצלמים,
הכנסת.״ לסיקור גרועים הכי

להתמודד רונה לא גורן
הטל של התיישבות לענייני הכתב

 למערכת־החד־ הודיע גורן, יגאל וויזיה,
 או פינוי את לסקר מתכוון אינו כי שות,

 אם ייערך, כאשר אילון־מורה, התפנות
מ עיתונאים לגרש ינסו צה״ל שילטונות

האחרונה. בעת נוהגים שהם כפי המקום,
 בריב לעסוק לו נמאס כי הודיע, גורן

 עבודתו את לעשות תחת צה״ל, קציני עם
 של מאמצי־שיכנוע אחרי רק העיתונאית.

לו, שהסבירו ממחלקת־החדשות, ידידיו

רז כתב
ופאלאשים ציונות

 את להשיג היא עיתונאי של חובתו כי
 הוא כאשר רק לא צורה, בכל החומר
 הסכים השילטונות, על־ידי לכך מוזמן

אילון־מורה. את לסקר גורן

ו״ושט-ו של החדר
 (מוטי״) מרדכי של הדחתו פרשת מאז

 הוו- יושב־ראש סגן איבד קירשנבאום,
 הרבה ויינשטיין, אריאל עד־המנהל,

 וכימעט רשות־השידור, בתוך ממעמדו
בדעתו. עוד מתחשבים אין

 כיבודים. ויינשטיין דורש זאת למרות
 דובר-רשות־ עוזרת את סילק באחרונה
ל אחת מחדרה, חפץ, עדנה השידור,

ו לחדר זקוק הוא כי בטענה, שבוע,
עבודתו.
 לעבוד, כדי משכורת המקבלת חפץ,
 בעוד לשבוע, אחת חסרודחדר נותרה

 ורק בחדר, משתמש אינו כימעט ויינשטיין
 שיחות״ כמה ממנו עורך נדירות לעיתים

 כל כמו לנהל, היה יכול שאותן טלפון
 המזכירות מחדר הוועד־המנהל, של חבר
הוועד־המנהל. יושב־ראש של

אחימאיד עורף
? הסקופים

לב־אר׳ של ההתמכרויות
 מכהן שבהן הספורים החודשים במשך
 הוא הרדיו, כמנהל לב־ארי גידעץ
 בו, חזר פעם ובכל פעמים, כמה התפטר

 יוסף הרשות, ממנכ״ל שקיבל אחרי
דרש. אשר את לפיד, (״טומי״)

 משבר ערב היתד. האחרונה ההתפטרות
 ולב-ארי בחו״ל, היה לפיד ״מיסמך־גורן״.

 גידעון כתב-הספורט, את לשלוח החליט
 נערכו שם באירופה, .בירות לכמה הוד,

 הכספית ההוצאה חשובות. תחרויות־ספורט
לירות. אלף 20ב- נאמדה

 שלמה לענייני-כספים, הדשות סמנכ״ל
 לב- ההוצאה. את לאשר סירב עכאדי,

 שתבקש כדי לפיד, של למזכירתו פנה ארי
לא שלהם, משיחות־הטלפון באחת מלפיד,

 של התנגדותו למרות ההוצאה, את שר
 שנמסרה כפי לפיד, של תשובתו עבאדי.
שלילית. היתה המזכירה, על-ידי

 וכעבור התפטרותו, על הודיע לב-ארי
 הוא כי מלפיד ההודעה הגיעה שעות כמה

כתב־הספורט. נסיעת את מאשר
 ממשיך עבאדי כי ראה לב־ארי אולם

בעבו לי מחבל ״הוא בסמכויותיו. לכרסם
 והגיש ללפיד לב־ארי אמר הרדיו,״ דת

נוספת. התפטרות
 ללב־ארי לפיד בין שעתיים בת שיחה

 בו. לחזור מנהל-הרדיו את שיכנעה לא
 המר. זבולון שר־החינוך, את לפיד גייס אז

 והבטיח לביתו לב-ארי את הזמין המר
ויפ הקורה לעובי ייכנס אישית שהוא לו

עבאדי״. ״בעיות כל את תור
ה התייצבו הרדיו בתולדות לראשונה

 על נוסף המנהל. מאחורי כולם עובדים
קי- הוא בלב-ארי, שתמכו אסיפות־עובדים

ויינשטיין חכר־ועד
לחדר שימוש

 מעובדים אישיים מיכתבים ממאה יותר בל
במאבקו. התומכים הדרגים, מכל ברדיו

 הוא התפטרותו. את הישעה לב־ארי
 את ימלא המר אם לראות עתה ממתין

 הרדיו את להפעיל לו ינתן ואם הבטחתו,
המיקצועיים. שיקוליו לפי
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