
שידח־
ס *נובר הרדיו מברגו א א ה

לוגדון מראיין
לחלוטרה תמורה

 של החדש הדובר לבין הרדיו בין הריב
 ארד, אריה לשעבר העיתונאי המישטרה,

נמשך.
 לעני הרדיו כתב הוזמן שעבר בשבוע

ב להשתתף טל, שמואל מישטרה, ייני
 מיבד את לסקר כדי בסיני, עיתונאים סיור

מכונ לגילוי המישטרד, של חד־עיין צע
 טל, סיני. במרחבי גנובות מרצדס יות

 כי לכן, קודם הוזהר העיתונאים, כיתר
 החל רק יותר הידיעה או הכתבה פירסום

של משום אחרי-הצהריים, חששי ביום
המיבצע.״ יסתיים אז ״רק ארד: טענת

 המיש־ בתוך משלו מקורות לטל אולם
 כבר יסתיים המיבצע כי גילה הוא טרה.
האי כוונת וכי בצהריים, החמישי ביום
 הסקופ את שוב לשמור היא ארד של סור

 הטלוויזיה. של אירועים יומן — להשבוע
 כזה שבאיסור טל החליט הסיור במהלך

 העיתונאים הגיעו כאשר להתחשב. אין
ל ודיווח לטלפון טל מיהר סיני, לנאות

נו מרצדס מכוניות שש על שלו מערכת
 סיני. בחולות חיום באותו שהתגלו ספות

 מפקח ביניהם מישטרה, קציני שלושה
 של האישית העוזרת וינטרוב, ריכקה

או הטלפון, שיחת את •לנתק מיהרו ארד,
 באותו ושודרה הועברה כבר הידיעה לם

היום.
ב במישרדו, עת באותה ששהה ארד,

 מדיניותו לפי בירושלים, הארצי מטה
המפכ״ל כן אם אלא לשטח לצאת שלא

 אף יוצא שפיר, הרצל רב-ניצב שלו,
 אצל הכתב על להתלונן מיהר לשטח, הוא

 רבה מה לב־ארי. גירעון הרדיו מנהל
״שטי קיבל כאשר ארד של תמיהתו היתה
 הדוברות סיגנון על מלב־ארי הגונה פה״

ימ שאם ארד, את הזהיר לב־ארי שלו.
 חרם יגבר דוברות, של כזו במדיניות שיך

החדש. המפכ״ל ועל המישטרד. על הרדיו

ר של הפרט■ העיתון ב דו ה
 עמידה, משה רשות-השידור, דובר
 חודש, שיארך בהודו, בטיול עתה הנמצא

העי קטעי לקט את ביומו יום מדי מפיק
 וכתבות ידיעות מופיעות בלקט תונות.

 היום באותו רשות־השידור על שנכתבו
בכי עובדים בין מופץ והוא בעיתונים,

 את המסקרים עיתונאים ובין ברשות רים
רשות־השידור. נושאי

 אלף 250ב־ מסתכם הלקט של ייצורו
חוס שברשות בעת וזאת לחודש. לירות

הדוב שירותי את ומצמצמים בכסף כים
רות.

 משקף אכן שהלקט שחושב מי אולם
 רשות-השידור על בעיתונות הנכתב את

 לפי הפועל עמירב, טועה. אלא אינו
 לפיד, (״טומי״) יוקל המנכ״ל, הוראות

תו שלא כך העיתונות קטעי את עורך
 על או המנכ״ל על ביקורת כל בהם פיע

ביקור כתבות או ידיעות הוועד־המנהל.
 עובדי הלקט, קוראי יוכלו שמהן תיות׳

 הלקט נגנזות. לקחים, להפיק הרשות,
 של ובקומוניקטים תוכניות בסקירת גדוש

הדובר.

דון11ל ושומה ה תעש
להנחות הפסיק לונדון שירון למרות
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לפיד מנכ״ל
שנה עוד

 רשות־ עצמה הכניסה שאליו המילכוד
 מנהל לתפקיד המיכרז בפרשת השידור

 שממלא־מקוס לכך, לגרום עלול הטלוויזיה
 (״טומי״) יוסף רשות־השידור, מנכ״ל
 חצי עוד זה בתפקיד לכהן ימשיך לפיד,

תמימה. שנה אפילו או שנה
 עכאדי, •טלמה בסגנו, רוצח לפיד
 מועמדותו את הציג הוא הטלוויזיה. כמנהל

 הארץ כתב של מועמדותו כנגד עבאדי, של
 השר של המומלץ שהוא מרגלית, דן

המפד״ל איש רשות־השידור, על הממונה
זבולון,תמר.

 בוועד- ברוב לזכות היה יכול עבאדי
 לפיד היה אילו רשות־השידור, של המנהל
 יושב- עם שיחה קיים לפיד אולם שותק.

פרס, •טימעון העבודה, מיפלגת ראש

 עבאדי, של למינוי ברכתו את נתן וזד,
 לפיד היה אילו מיפלגת־העבודה. חבר שהוא
 בסוד, פרס עם השיחה פרטי על שומר

 מנהל היום כבר להיות יכול עבאדי היה
ה ופרטי פיטפט לפיד אולם הטלוויזיה,

 המנהל הוועד לחבר נודעו פרם עם שיחה
ינון. מיכה עורך־הדין המפד״ל, מטעם
 פנימי, במיכרז די עבאדי את לבחור כדי
 רשות־השידור. עובד הוא שעבאדי מפני
הטל מנהל בתפקיד יזכה שמרגלית כדי

 פנימי־חיצוני. מיכרז לעבור עליו וויזיה
 חבר את מרגלית של לעזרתו גייס ינון

 פאפו, אהרון עורך־הדין הוועד־המנהל
 ההחלטה על להמר ערר הגישו ושניהם
הפנימי. המיכרז את לערוך
 שלהם, הערר את יקבל שהמר ספק אין
 פנימי־חיצוני. במיכרז תומך שהוא כיוון

 הוא בלפיד בוועד־המנהל התומך היחידי
 ראובן הפרופסור הוועד, יושב־ראש

 גם אולם לו. מתנגדים היתר כל ירון.
 הפנימי- המיכרז לטובת המר יכריע אם

 ועד־העוב־ מצד התנגדות צפוייה חיצוני
תחי פנימי מיכרז דורשים העובדים דים.
 מתאים מועמד בו יימצא לא אם ורק לה,
 תמיכת ללא חיצוני. למיכרז מסכימים הם

 לערוך יהיה אפשר אי במיכרז, העובדים
אותו.
 שאינו דבר חדש, פיתרון יימצא לא אם
 לנהל לפיד ימשיך כריאלי, בינתיים נראה

 להיות תמשיך והטלוויזיה הטלוויזיה, את
 לפיד :אחרת אפשרות מנהל. ללא מנוהלת

 דבר הטלוויזיה, למנהל ממלא־מקום ימנה
 מיכרז. ללא לעשות יכול הוא שאותו

 שימעוני, יצחק ייבחר כזה במיקרה
שמת תפקיד לכל הכימעט־ניצחי המועמד

בטלוויזיה. פנה
 הפטפטת. במחלת לקה צחי גם אולם

הו כבר כממלא־מקום שמונה לפני עוד
 בענייני יתערב ייבחר כאשר כי דיע,

 נגדו קוממה צחי של זו הודעה חדשות.
 כבר אלה החדשות. מערכת אנשי את

במע רגל דריסת לו תהיה שלא הודיעו,
שלהם. רכת

 עובד עדיין נחשב הוא כותרת עלי את
 הוא אך משכורת. ומקבל רשות־השידור

 מגיע שאינו וכימעט מאומה עושה אינו
הטלוויזיה. לבניין

 שבו הרב המוניטין מאוד. עסוק לונדון
 למראיין אותו הפך כותרת בעלי זכה

 פרטיים. בערבי־ראיונות ביותר מבוקש
 מופיע בשבוע פעמים ארבע או שלוש
 תמורתם בערבי־ראיחנות, כמנחה לונדון

 לערב. לירות אלפי של שכר מקבל הוא
 צוותא, עם חוזה על לונדון חתם לאחרונה

 למועדוני ערבי־ראיונות מכין הוא לפיו
הארץ. רחבי בכל צוותא

 ערבי- את לארגן מספיק אינו לונדון
 לשם עצמו. בכוחות שלו הרבים הראיונות

 העיתונאית של שרותיה את שכר הוא כך
מלאה. משכורת לה ומשלם זלינגר טלי

פר מערבי־ראיונות לונדון של הכנסתו
מה משכורתו על מונים כמה עולה טיים

 ערבי־ראיונות הכנת על אולם טלוויזיה,
רב. מאמץ משקיע הוא אלד,

ת רו ט פ ת ה ת ה ר ב ט ע ק ש ב
עד הרדיו מראיינת של ליבה למגינת

מה שלה ההתפטרות עברה פא:ר, נה
מיוחדת. סערה ללא לי איכפת זח תוכנית
 הרדיו, מנהל על-ידי התבקשה פאר

ה תגובות את לקבל לב־ארי, גידעון

עמידב דובר
מצדית לפירסומת מיליון רבע

 היא שלה. בתוכניות המותקפים אנשים
 צנזו־ עליה מטיל שלב־ארי טענה סרבה,

 המי־יודע-כמד, בפעם והודיעה רה,-מטעם
ה בפעמים כמו שלא מתפטרת. היא כי

 מההתפטרות לב־ארי גבהל לא קודמות,
ה הרדיו מנהלי אותה. וקיבל פאר של

לו כבעלת הידועה מפאר, חששו קודמים
 העיתונות של העיתונאים - בקרב חזק בי

עבודתה. את מאוד המעריכים הכתובה,
פיטו של פרשה בהתפטרותה רואה פאר

 האחרון בשידור סתימת־פה. לשם רין
 של במילים השתמשה לי איכפת זח של

התוכ את הגיש זה כאשר רועה, יצחק
 רק אולם חצות. כימעט של האחרונה נית

 ורק פאר, של ״המסר״ את הבינו מעטים
אליו. התייחס חלקם

 לעבודה להתקבל פאר של נסיונותיה
 בחינות לפני עוד בתוהו, עלו בטלוויזיה

 (״סו- יוסף הרשות מנכ״ל על-ידי המסך,
לפיד. מי״)

־13 סלבסנ■

 דניאל וכל־בו־טק, חצות כמעט קריין
 לכמה בקרוב לצאת עומד פאר, (״דני״)
 החדשות מערכת לארצות־הברית. חודשים
תחתיו. אחר קריין עתה מחפשת

 לאחרונה מגיש רז שמנשה למרות
 החליט במוצאי-שבת, מאוחרות חדשות
 כמעט את בידיו להפקיד שלא יכין חיים
אחרים. קריינים מחפש והוא חצות

 מיבחני- שעבר בשבוע עברו שלושה
 ושני סגל ישראל העורך זו. למטרה בד

 (״גי- ואליעזר קרפין מיכאל הכתבים
 במיבחנים שהצליח היחידי יערי• זר״)
סגל. היה
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