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 של סדר־יומו על עומד שבועיים במשך
 על הסעיף הראשון, במקום הוועד־המנהל,

 אהרון הוועד־המנהל חבר של התנהגותו
 של השמאלנים מיסמך בפרשת פאפו
גורן. עמום

 את להצדיק מפסיק אינו שפאפו למרות
 שהוא בראיונות זו, בפרישה ולהסתבך עצמו
 כדי אמיץ די הוא אין לעיתונים, נותן

 בוועד־ מעמיק בדיון הנושא עם להתמודד
המנהל.

 בכל להערים מצליחים פאפו של שליחיו
אל גיסים הוועד־המנהל חבר על פעם

 פאפו, בהתנהגות הדיון את שדרש מוג,
 היא כשכוונתם בשבוע, הדיון את ולדחות
 להיות יפסיק שהנושא עד מהדיון להימנע

הציבורית. מהבחינה רגיש
 הרשות, מנכ״ל הם לדחייה הדואגים אותם

 הוועד־ ראש ויושב לפיד, (״טומי״) יוסף
ירון. ראוכן הפרופסור המנהל,

ד הרדיו ג שידון דן ו
ב וענייני־היום חטיבת־החדשות עובדי

 על מילחמת־חורמה להכריז החליטו רדיו
 שילון, דן בניו־יורק, רשות־השידור שליח
 שהגן לפיד, יוסף הרשות, מנכ״ל ונגד

שעבר. בשבוע שילון על
 עובד אינו שילון כי טוענים העובדים

 ומקדיש הרדיו, עבור טוב ודי הצורך די
 ולתחנת־ הטלוויזיה לשידורי זמנו כל את

ישר כאן בניו־יורק, היורדים של השידור
בשכר. עבודות עורך הוא שעבודה אל,

 אולם לפיד, אצל כך על התלוננו הם
 טוב די שילון עובד לדעתו כי טען לפיד
הרדיו. עבור

 העובדים, את קוממה לפיד של זו תשובתו
 היתר בין חריף. מיכתב למנכ״ל ששיגרו

 ביקר שהוא מאחר כי לפיד, נגד טענו הם
 לתפקידו, נכנס מאז פעמיים רק ברדיו

 ומי היטב עובד מי להחליט הכלים לו אין
לא.

 במיב־ רק הסתפקו לא העובדים אולם
 די שולח אינו ששילון מכיוון תבים.

 נוהגים היו הם לרדיו, וכתבות ידיעות
מעי* אליהם שולח שהיה בחומר להשתמש

פאפו עורך־דין
מדיון התחמקות

 עבור עובד מקל מקל. אריה תונאי
 שכר ומקבל כפרי־לאנס, רשות־השידור

 העובדים החליטו עתה כתבה. כל עבור
 של כתבות או ידיעות עוד לשדר שלא
יותר. לעבוד שילון את להכריח כדי מקל,

 הרבה. הועיל לא זה צעד כי נראה
 נסיוך בעיקבות רגש כולו העולם כאשר

 (״טד״) אדווארד בסנאטור ההתנקשות
 מילה. הרדיו על־כך שידר לא קנדי,
 הכתבה את ואילו כתבה, שלח לא שילון

לשדר, העובדים רצו לא מקל של

ת שיכמו האיום הרוסים א
 לבסוף קיבל גילעדי שאלכס העובדה

 חסכה לברית־המועצות אשרת־הכניסה את
 בעיות 1980 של האולימפיאדה למארגני

רבות.

הסוב מבטיחים אחדים חודשים במשך
 אי־בי־יו,| האירופי לשרות־השידור ייטים

 לכנס־ההכנה להגיע לגילעדי יאפשרו כי
ה המועד במוסקווה. שדרי־הספורט של

לתת כדי לרוסים, אי־בי־יו שהציב אחרון

יערי כתס
חוץ־לארץ

 לפני השני היום היה לגילעדי, האשרה את
הגיעה. לא והאשרה חלף השני היום שבוע.

 ככולם שרובם אי־בי־יו, ראשי שלחו אז
 ל״ טלקם גילעדי, של אישיים חברים הם

 מהטלקס במשבר. איימו שבו מוסקווה,
 לא אירופה כי להבין, הסובייטים יכלו

 גילעדי אם בשידורי־האולימפיאדה, תצפה
לברית־המועצות. להיכנס יוכל לא

ה הטלקס שהגיע אחרי ספורות שעות
 של לביתו טלפון הגיע למוסקווה, מאיים

 כי לו בישרו הרוסים בירושלים. גילעדי
 מיהר גילעדי ברומא. אשרה לו ממתינה

 האיטלקית, לבירה מטוס יש מתי לבדוק
זה. במטוס היה כבר שעות שלוש וכעבור

שבון עד פירסונלח  ח

ה די מבו ק
 שהתכנסה הטלוויזיה, עובדי במועצת

 לגבי חמורות השגות נשמעו שעבר, בשבוע
 בפרשת הטלוויזיה הנהלת של התנהגותה

הטלוויזיה. של קמבודיה קרן
 החיה הרוח נדליק, פיטר יצא כאשר

 הפקיעה בקמבודיה, לשליחותו המיבצע של
 מידי בקרן הטיפול את הטלוויזיה הנהלת

 פיר^ומת לקרן אותה והפכה העובדים,
הטלוויזיה. להנהלת

 עתה קורה בדיוק מה יודע אינו איש
 לא האחרונים בימים שהגיעו כספים בקרן.

 מונחים. הם היכן יודע אינו ואיש נרשמו,
 אולם מעילה, של חשדות הועלו שלא מובן

 הנוגע בכל הציבורי, הסדר כי ספק אין
בשערוריה. גובל זו, לפרשה
 באמצעות דואג, לפיד (״טומי״) יוסף

 לפחות להוציא עמירס, מיטה דוברו
 פרשת על יום מדי לעתונות אחת הודעה

 העצמי הפירסום את לנפח כדי קמבודיה,
 החלה לעיתונות, בהודעות די לא ואם שלו.

 מודעות־ענק בעיתונים לפרסם הטלוויזיה
 דיךוחשבון כביכול המוסרות בתשלום,

 ועל הכסף, עם שקורה מה על לציבור
מיליק. של פעילותו

וחוץ־דארץ מילואים
מח לפני מחלקת־החדשות נמצאת שוב

בכוח־אדם. סור
 של בעיות בגלל בנויה, אינה המחלקה

 כמה יהיו בו למצב ותקציבים, תקנים
 וכאשר בחופשה. או במילואים מאנשיה

למילו או לחופש יוצאים אחד מאיש יותר
לתפקד. זו מחלקה מתקשה אים,

 בכוח־ חמור מחסור שרר שעבר בשבוע
 שני, נזבס עורך טסלר, שימעון אדם.
 הצבאי הכתב גם וכמוהו במילואים, נמצא

 יעדי אהוד ניר. עמירם הטלוויזיה, של
 לארצות־הברית, בגפו ונסע חופשה ביקש
 שכר לו שהכניסו חלטורות, כמה שם וערך
נוסף.

ב נמצא אגג׳ל אכי הכלכלי הכתב
ב כלכלת־המדינה של זו סוערת תקופה

טסלר עורך
מילואים

ניר כתב־צכאי
מילואים

 בארצות־הברית. מחודש יותר של חופשה
 שנולד אחרי לחופשה, יצא ׳טטרן יאיר

 עזרן, חנן התל־אביבי, הכתב ואילו בן, לו
למילואים. יוצא

 ישראל העורך, של לשובו מצפים הכל
ל לארצות־הברית לנסוע שהחליט סגל,
 לנסוע רצה לא סגל ״התבודדות.״ טיול

 הוא הזה הטיול את כי והחליט איש, עם
אחת. פעם אפילו עברית לדבר מבלי עורך

ט ר ספו ת ה רו ד ר ד ת ה □
 האחרון בזמן שחלה התלולה, הירידה

מדאיגה מחלקת־הספורט, שידורי ברמת

שילץ פווכ
ברדיו חרם

 מסבירה קצרה בדיקה הטלוויזיה. ראשי את
 אין במחלקת־הספורט הירידה. פשר את

עוב וכל לשדה, היוצאים כתבים חיילים,
להי אותם המחייבים בתוארים זכו דיה

 המכתבה, מאחרי שיותר כמה עד שאר
הוראות. ולתת

 עסוק גלעדי, 'אלכם מנהל־המחלקה,
 הוא שלו הנוכחי כשהמיבצע במיבצעים,

 מוסקווה. אולימפיאדת של הסיקור הכנת
 אלרואי, יואש המחלקה, כתב שהיה מי

 אחר, כתב עורך־בכיר. של תואר קיבל
 ספורט. מבט עורך עתה הוא לוי, אורי

 גליקס־ (״איציק״) יצחק שלישי, כתב
 הכתבים שלושת מפיק־בכיר. הוא ברג,

ו אורי כני גרטל, משה המחלקה, של
 אלא כתבים, סתם אינם לנגזם, אמנון

כתבים־עורכים.
ה לירידת לב שם גילעדי גם כי נראה

מתכוון והוא שלו׳ המחלקה של איכות

גילעדי מחלקה מנהל־
מתדרדר הספורט

 אחרי מרחיקי־לכת, שינויים בה לערוך
ממוסקווה. שובו

שרד־יהבריאות 1וקומ מי
 רבות שנים כבר סובל מישרד־הבדיאות

 בטלוויזיה. כלפיו המושמעת מהביקורת
 נחמיאס ויקטור של ביקורתיות כתבות

 שר״הבריאות, את פעם בכל מרגיזות
 מישרד- צמרת ואילו שוסטק, אליעזר
 מהתוכנית שבוע מדי חוששת הבריאות

 קרובות לעיתים מושמעת שם כל־בו־מק,
 של מחדלים בעיקר מחדלים, על ביקורת
 אלמנטריים, תנאי-תברואה וחוסר ליכלוך

מישרד״הבריאות. נגד
 לא ביקר מישרד־הבריאות מעובדי אחד
 לשתות והוזמן הטלוויזיה, בבניין מכבר

ש המראה הטלוויזיה. של במיזנון קפה
 ולהיג־ לנקיון הנוגע בכל לעיניו, התגלה

 מיהר העובד לדבריו. אותו, החריד יינה,
 של רישמי צוות־ביקורת למקום לשלוח

 יסודית. חקירה שערך מישרד־הבריאות,
 מיש- עומד הצוות של מסקנותיו בעיקבות

המיזנון. סגירת על להורות רד־הבריאות
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