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־ שידור

 מיש- של הראשי הפסיכיאטר את מפתיעה
רד־הבריאות.

כת על לכי ח רפיק לכתב צל״ש •
ו בישראל הערבי העבודה כוח על בתו,

 על והן הישראלי המשק על הן השפעתו
ומקי מאוזנת כתבה היהודים־ערבים. יחסי
צדדיו. מכל הנושא את שהאירה פה,

המסך מאחרי
■0 ם 0*0 ד י ק ח

 ארצות־הברית שגריר פנה שעבר בשבוע
 למנכ״ל דואים, (״סם״) סמואל בישראל,

ב לפיד, (״טומי״) 5ףיום רשות־השידור,
ל שיאפשרו ביקש לואים מוזרה. בקשה
ב לצפות האמריקאית השגרירות עובדי
 שיועבר הישיר בשידור הטלוויזיה בניין

 באליפות הגמר ממישחק הלוויין באמצעות
 שלוש לפני ארצות־הברית. של הרוגבי

 יצחק דאז, הרשות מנכ״ל נענה שנים
השג ואנשי האמריקאית לבקשה ליכני,

המכו יציע על וראו במישחק צפו רירות
 שר־ ואת פורד ג׳ראלד הנשיא את בדים
קיסינג׳ר. הגרי החוץ

ב לבקשה, לפיד סירב לואיס להפתעת
 רק כסף״. מדי יותר עולה ש״זה נימוק

הכס ההוצאה כי ללואים התבדר כך אחר
 לירות 1500ב- להסתכם היתד, אמורה פית

בילבד.
חרבות וספח אם,נחמ

 נפגש אחימאיר, יעקובמבט,' עורך
 של המייועד השגריר עם שעבר בשבוע
 (״אלי״) אליהו הד״ר במצריים, ישראל

 את למנות ממנו וביקש בן־אלישר,
לתפ נהמיאם ויקטור הטלוויזיה כתב
ה בשגרירות תרבות לענייני הנספח קיד

תשו נתן לא בן-אלישר בקאהיר. ישראלית
בעיניו. נראה הרעיון אולם סופית, בה

 למצריים, נחמיאס השבוע יצא בינתיים
ביש מצריים עולי התאחדות בשליחות

 שרידי על עבודת־מחקר להכין כדי ראל,
הנילוס. בארץ היהודית הקהילה

ד13ת היה מת
 התפורים החלקים היו מה נודע השבוע

 שר־החינוו הטלוויזיה. למנהל במיכרז
 של במועמדותו התומף יהמר, זבולון

 באמצעות גילה מרגלית, דן הארץ כתב
המיכרז, מחבר כי דל, כן־ציון עוזרו,

 מעניין שהתעלם היחידי כלי־התיקשורת
 פשוט: הוא לכך ההסבר שעבר. בשבוע זה

 בירמן, עוזי חקלאות, לענייני הכתב
ב אלה בימים ומשתזף במילואים נמצא

 גולד־ אורי הכתב־העורך את הצילה
שטיין.

ל הכתבה את להכין התחיל גולדשטיין
שבו כששה לפני שולמן, של הרצח מחרת
 שבוע מדי הבטיח ומשך, משך הוא עות.

 מחלקת ולמנהל חן יעל היומן לעורכת
 תהיה הכתבה כי יכין, חיים החדשות

 רד של תירוצים לו היו תמיד אך מוכנה.
מוכנה. אינה הכתבה מדוע רגע־האחרון,

 גולדשטיין כי שעבר בשבוע החליט יבין
 לאותו הכתבה את ודרש באף, אותו מושך
 כאשר בו, בערה יבין של חמתו שבוע.

 קישרו שאותו עוזר, ׳הרצל רצח על נודע
 לו כשנודע יבין כעס כן שולמו. רצח עם

על אחרת, כתבה להכין התחיל שגולדשטיין

יערי כתב
קאהיר על הקרב

 שהיה מי המישטרה, של החדש הדובר
ה בדבר, עורך־לילה רי ד, א ר  כינס א

 לשיחת הירושלמיים כתבי־המישטרה את
בראשיתה. כבר פוצצה הפגישה היכרות.
אלי מדבר ״אני :לעיתונאים ארד אמר

העיתו אנחנו עיתונאי. אל כעיתונאי כם
 הכתב הפסיק דבריו את צריכים...״ נאים

סמ דן הטלוויזיה, של מישטרה לענייני
 ברגע עיתונאי. לא ״אתה שאמר: טה,

העי ממישפחת יצאת דובר להיות שהפכת
 עיתונאים, ואנחנו דובר אתה תונאים.

בעתיד.״ זאת שתזכור וכדאי

יבנללזא•□ החלב
ל מוכנה היתה לא החדשות מחלקת

היה ומבט החלב, במחיר הנוספת העלאה

סמטה כתב
עיתונאי מיהו

 המערכת מחברי איש אל־שייח׳. שארם
המחירים. העלאת על ידע לא

דד,ות 60 בלי
 ומיכה טסלר שימעון לש התוכנית

 לתוכנית שני מבט את להפוך לימור,
 הפופולארית האמריקאית לתוכנית הדומה

מקי הכנה עבודת אחרי נגנזה. דקות, 60
 התברר ומשאבים, תחקירנים גיוס פה,
 תוכנית להכין המערכת של בכוחה אין כי

 שלוש-ארבע פעם בכל תשודרנה שבה
קצרצרות. תחקיר כתבות
 הוא עבודה. מחוסר נותר לימור מיכה

החדשות. במערכת להשתלב עתה רוצה

וף0ל עמד גולדשט״ן
ששודרה שולמן, דויד רצח על הכתבה
שעבר, חששי ביום אירועים יומן בהשבוע

גולדשטיין כתב
פיטורים? או רצח

ה את שסיים לפני עוד יבי, המשורר
שולמן. על כתבה
 לא הכתבה שאם לגולדשטיין הודיע יבין
 ייאלץ סוף־השבוע לקראת מוכנה תהיה

 החדשות. מערכת את לעזוב גולדשטיין
 לפחות יבי, על התוכנית את יבין ביטל כן
 שולמן. על הכתבה הכנת שתסתיים עד

 הכתבה את סיים וגולדשטיין עזר, האיום
האחרונה. שבת בליל ששודרה שלו,

ל'׳'ש צ
י לכתב • נ ס, כ  בהשבוע כתבתו על לי
 בבית־החולים הנעשה על אירועים יומן

 שהצליחו לשעבר, חולים ראיין ליס מזרע.
 הקולחת בצורה דעתם, בשפיות אמון לעורר

 הקשים. דבריהם את ביטאו שבה והבהירה
 את שאישרה לשעבר, אחות ראיין ליס

 כימעט־ להוציא והצליח המאושפזים, דברי
 רפואה קצין של מפיו באשמה הודאה
 עבודתו את דולב. ערן תת-אלוף ראשי,

 מה במידת קילקל לים של המצויינת
בדלילות ראיין כאשר אחימאיר, יעקוב

לואיס שגריר
לירות 1500 רק

 פי על אותו תפר לפיד, (״טומי״) יוסף
 הרשות סמנכ״ל שלו, המועמד של מידותיו
עכאדי. שלמה

 אוניברסיטה מוסמך תואר יש לעבאדי
 תואר רק יש שלמרגלית בעוד בכלכלה

 שנפסל במיכרז אוניברסיטה. בוגר של
 בכלכלה. ודווקא מוסמך, תואר ;נדרש

 מיג־ מערכות בהפעלת ״נסיון דרש המיכרז
 המנכ״ל סגן הוא עבאדי מורכבות״. הליות
 ולכך !בטלוויזיה וגם ברדיו גם ועוסק
 לדן מורכבות״. ״מערכות לקרוא אפשר

 אין, ולעבאדי עיתונאי נסיון יש מרגלית
 לנסיון הדרישה מהמיכרז הושמטה לכן

 ל־ הדרישה הופיעה זאת תחת עיתונאי.
 יכול שעליו קשר והארץ״, העם עם ״קשר

אחד. כל להצביע
 המיכרז פרשת את כי טוען לפיד אגב,
ארי המנהל, הוועד סיו״ר הדליף התפור

כך. על ננזף ויינשטיין ויינשטיין. אל

<־ במצריים השדר ״חיה מי
ב שדר-הטלוויזיה תפקיד על הקרב
 לענייני הכתב בעיצומו. עתה נמצא מצריים
 תובע יערי, אהוד הטלוויזיה, של ערבים

במצ הראשון שליודהטלוויזיר, תפקיד את
 מצריים את היטב מכיר יערי לעצמו. ריים

הוא לדבריו פעמים. ארבע כבר בה וביקר

נחמיאס כתב
במצריים נספח

 מיש״ סיבות בגלל גם בתפקיד מעוניין
פחתיות.
 של לשיגורו מתנגד המנהל הוועד אולם

 המנהל הוועד רוצה חיסכון מטעמי יערי.
 שייצג אחד, כתב רק יישלח כי הרשות של
 התחומים ארבעת על רשות־השידור את

בער טלוויזיה בעברית, טלוויזיה :שלה
הער בערבית. ורדיו בעברית רדיו בית,
 לשדר כדי מספקת אינה יערי שבפי בית

בערבית.
אול בצורה מועמדותו את הציג יערי

 ציין, בלתי־רשמיות בשיחות טימטיבית.
לאר לפחות למצריים, יישלח לא אם כי

מס יסיק הוא הראשונים, החודשים בעת
אישיות. קנות

מול עית^א׳ דובר!


