
שיחר
דיב־ן שיעשו ■תרגיל

 (״צחי״) יצחק של בחירתו כי נראה
 בראש תפגע כמנהל־הטלוויזיה וזמעוני
חיים מחלקת־החדשות במנהל :ראשונה

בין•
 נו־ בחודש מסתיים יבין של החוזה

 (״מומי״) יוסף המנכ״ל, הקרוב. :מבר
 הפרו־ הוועד־המנהל, ויושב־ראש יפיד
 שביכול- כל את יעשו ירון, ראובן סוד

 כ־ ולכהן להמשיך מיבין למנוע כדי ם1
:נהל־הסחלקה.

 של בשיחותיהם שהועלה הפיתרון,
 ומאפשר ביותר מחוכם היה וירון, פיד
 אחת. במכה ציפרים שתי להרוג הם
 מחלקת־ מנהל תפקיד את יבטיחו ם

 יצליחו הם כך מרגלית. לדן חדשות
 מרגלית את לפצות וגם מיבין היפטר

 הבגי־ על המר, זבולון שר־החינוך את
 מנהל־ בחירת בעניין בהם שבגדו יה

;טלוויזיה.

ד תרע פי ל ר־ מ ה
 המר, זבולון שר־החינוך, בין הקרע

(״סו־ יוסף רשות־השידור מנכ״ל בין
השניים בלתי־נמנע. היה לפיד, וי״)
 פעם לפחות בטלפן ביניהם לשוחח הגו

להנ- מהסם אינו כשתמר ביום, חת1
בצורה כמובן לפיד, על הוראות וית

מו אתה שאם חשבתי ״טומי, :עומסת
 ש...״ מציע הייתי אז גן,

בעניין לפיד, של בתרגיל רואה המר

מרגלית עיתונאי
הולם פיצוי

 מיסגרת), (ראה מנהל־הטלוויזיה :חירת
־ המר, של עוזרו בו. אישית פגיעה ג  ב
 שבהן השעות כל במשך ישב דל, ציון
 ליד המנהל, במינוי ועדת־המיכרזים רנה

 לוועד־המנהל, המר של כששליחו הדלת,
 פעם מדי יוצא ינון, מיכה עורך־הדין

להמר. טלפונית שהועבר דיווח לו, ומדווח
הח שימעוני של ניצחונו שנודע אחדי

 לפיד. עם היחסים את לנתק המר ליט
 ביניהם. השניים דיברו לא הבחירה מאז
 ליצחק מנומס מיכתב־ברכה שיגר זמר

 שיגר לא כנהוג, שלא אולם שימעוני,
 ראובן ולפרופסור ללפיד ממנו העתקים

ירון.

המורים על עליהום
ה במרי מחלקת־החדשות של הטיפול

יו העיד והתלמידים המורים של אזרחי
 לפיד סגנון של השתלטותו על מכל תר
הטלוויזיה. על

 יבין, חיים הביא שעבר השלישי ביום
ה את חצות, כמעט מהדורת את שערך
 יבין הקטן. למסד רייטר תרצה מורה
העגו הפרשה את המהדורה בראש הציב

 הפגנת בעת שנעצרה רייטר, של מה
 היתה כאילו המישטרה על־ידי המורים
פלילית. פושעת
 ננזף המהדורה שהסתיימה לפני עוד

 ועל- ירון ראובן הפרופסור על־ידי יבין
 (״טומי״) יוסף רשות־השידור מנכ״ל ידי

ה לחידוש עתה הדואג יבין, לפיד.
 העוול על לכפר החליט שלו, חוזה

 למסך הביא הוא למחרת לאדוניו. שעשה
צבי לשעבר העליון השופט את הקטן
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 (״צחי״) יצחק שיצר הראשון המשבר
 מנדיל־ במיכרז שזכה אחרי שימעוני
ה אחרי אחדות דקות אירע הטלוויזיה

 שדאג הרשות, למנכ״ל פנה צחי זכיר,.
 ואמר לפיד, (״מומי״) יוסף לבחירתו,

 אני רבים. חופשה ימי לי ״הצטברו לו:
 שאני לפני חודש לחופשת לצאת רוצה
 שלא והתאפק נדהם לפיד לתפקיד.״ נכנס

 לחוש פנה כך אחר רק בצחוק. לפרוץ
 ״אני :לו ואמר שימעוני, של החברי
 אז לחופשה. לצאת בעצמי ורוצה תשוש

 משא- לאחר ן״ שלך זו את תדחה אולי
 כי השניים החליטו ומייגע ארוך ומתן

 לפני ימים כמה בת חופשה יקח שימעוני
החדש. לתפקיד נכנס שהוא
 הופתע לא שימעוני את שמכיר מי

ש כמי ידוע שימעוני המוזרה. לבקשה
 עובד, הוא וכאשר לעבוד, אוהב אינו
 במשך ובניחותא. לאט זאת עושה הוא

 ברשות״ בדיחה מתהלכת רבות שנים
 שעות מקבל שימעוני צחי שלפיה השידור
בבוקר. 11 השעה אחרי נוספות
נו מנהל־טלוויזיה של כזו דמות אולם

 ולשלוט להמשיך רוצה הוא ללפיד. חה
 חלש כה שמנהל ויודע הטלוויזיה, על

 למאבקים, איתו ייכנס לא שימעוני כמו
 את לנהל ללפיד ויניח רצונו, את יעשה

 כמחלקת־החד־ לו, החשובות המחלקות
שות.

 של שיאו היתד, שימעוני של בחירתו
עמ מעטים אשר ביותר, מחוכם תרגיל

 שר־החינוך כולל ורבים, בתחילה עליו דו
ממנו. הופתעו המר, זבולון
 במנהל־ לפיד רצה לא מההתחלה כבר

 נושא יהיה כי הבין הוא אולם טלוויזיה,
 את ישאיר אם חריפה, ציבורית לביקורת

כמנכ״ל גם מכהן הוא שבו האומלל המצב

לפיד מגכ״ד שימעוני מנהל
בבוקר 11 אחרי נוספות שעות

 לא לפיד כמנהל־טלוויזיה. וגם הרשות
מר דן הארץ כתב את זה לתפקיד רצה

 של מועמדו היה שמרגלית למרות גלית,
 של הפוליטיות עמדותיו את ותאם המר

 לו יתן לא מרגלית כי ידע הוא לפיד.
 שעשה כפי ממש בטלוויזיה, דריסת־רגל

 למנכ״ל צוקרמן ארנון הקודם המנהל
ליפני. יצחק הקודם

 המפתיע הרעיון את לפיד העלה אז
 מנהל־ יהיה עכאדי, שלמה שסגנו,

עי כישורים כל אין לעבאדי הטלוויזיה.
 המינהל בשיטתי והצלחותיו תונאיים,

 מופקד, הוא שעליהן ברשות־השידור,
 עבאדי .כי ידע לפיד אולם ביותר. מועטות

 וירכז מרגלית מועמדות על איום ישמש
מר תומכי של האש כוח כל את אליו

גלית.
 נלחם מרגלית בעוד היה. כך ואומנם
 לפיד העלה ,12 לפני דקות חמש בעבאדי,

 שימעוני. צחי שלו, הנסתר המועמד את
 עבאדי מוכנים, היו לא מרגלית תומכי
מנהל־ נשאר ולפיד לסגת, ומיהר נפגע

הטלוויזיה.
מוק שימחה לשמוח מיהרו בטלוויזיה

 יותר יהיה לא שלפיד העובדה מדי. דמת
 כוסיות להרמת גרמה מנהל־הטלוויזיה

מק שהכירו אלה אולם רבים. בחדרים
 יחזור לפיד כי ידעו שימעוני את רוב

הטל את לנהל וימשיך האחורית בדלת
וויזיה.
 יריבים הטלוויזיה בבניין למצוא קשה

 ואהוד מקובל הוא לשימעוני. אויבים או
 לעצמו לקחת ניסה לא מעולם הכל. על

 הוא תוכניות־שידור. או עבודה סמכויות,
 נסע הקנויים, הסרטים מחלקת את גיד,ל

 ואף צפיה, למסעות לחוץ־לארץ, הרבה
 סרטים מכירת הצלחה, ללא לפתח, ניסה

זרות. לתחנות ישראליים
 עמד בראשו היחידי הגדול המיבצע

 ידעו הכל אולם האירוויזיון, מיבצע .היה
 היה לא מנהל־בובה. רק הוא שימעוני כי
 המיבצע, במטה שקורה מה על מושג לו

 לאלפס העבודה כל את הניח והוא
גילעדי.

ן. זו רנ  אין כי ידוע העיתונאים בחוגי כ
 באמי ברנזון לשעבר השופט את לראיין

 בשידורים לא בעיקר צעי־התיקשורת,
 נאום נשא ברנזון גילו. בגלל ישירים,
 לשאתו מעז היה אם רב ספק אשר לאומה,
והוא במותניו עדיין היה כוחו כאשר

יבין מנהל-מחלקה
לתפקיד סכנה

 היה לא כי נראה אולם יותר. צעיר היה
 יבין, הביא למחרת ברנזון. בדברי די

 אל מאורות שני עוד לפיד, לרוח הנאמן
 (״שייב״) ישראל הד״ר הקטן: המסך

 דיברו השניים שאלןי. ואכני אלדד
 המורים, את השמיצו לאומה, כבנאום

הפר בצורה להתגונן, יכלו שאלה מבלי
ב להיזכר שלא היה קשה ביותר. אית

שנה. 40 לפני מסויימות שידור תחנות
החמי שביום הרי בכך, היה די לא ואם

 אחד. מאור־גולה עוד נתגלה שעבר שי
ב הד״ר מישרד־האוצר, מנכ״ל קו ע  י
 שלו־ בהתקפה המורים את תקף נאמן,

שבו ממסע לארץ חזר כאשר חת־רסן,

 בכל האמריקאי הסחף את לעצור ניסה
לישראל. למענקים הנוגע

שחק ו ■שודר המי ס צ ב
 בין גביע־אירופה על הכדורסל מישחק

 ב־ שייערך מדריד לריאל תל־אביב מכבי
 הנראה ככל ישודר בברלין, בחודש 27

 ל־ הוגשה כבר זה בעניין בקשה בצבע.
 העומד מודעי יצחק שר־התיקשורת

אותה. לאשר כנראה
יוק הכדורסל מישחק שידור בעיקבות

 לאחר ומיד 8.30 לשעה מבט שידור דם
 יוקרן בלילה, 11 בשעה המישחק, סיום
דקות. 40 בן מתח סרט

בזזי־ש״מוש דגקות
ה אחד על עברה בלתי־נעימה חוויה

מנהל־ד,טלווי לתפקיד במיכרז מועמדים
זיק. אדיר הדתית, המחלקה איש ,זיה

 ועדת ישבה שבו לחדר, זיק כשד,וזמן
 ה־ יושב־ראש לו התיר לא המיכרזים,

ירון, ראובן הפרופסור וועד־המנהל,

זיק מועמד
בלתי־נעימה חוויה

 להילכות נאמן ביטוי זה היה לשבת.
ב התנפל הוא היקה. ירון של הנימוס
הס שזה לפני זיק, על הראשונה שאלה

 שהיית הראשון הדבר ״מד, לשבת: פיק
 מנהל־ תפקיד את מקבל היית אם עושה

 שסתמה זיק, של תשובתו הטלוויזיה?״
״הייתי :היתד, סיכוייו, על הגולל את

בתי־השימוש.״ את מנקה

א ח רוצה ל ד צ ג ס
ב יבין, חיים הגיש בחייו לראשונה

 כמעט מהדורת את שעבר, השלישי יום
חצות.

 ה״יאל התוכנית, של הקבוע המגיש
 מגיש בחוץ־לארץ. נמצא פאר, (״דני״)

 בן־ (״דדי״) עודד המהדורה של אחר
אמו שהיתר, ומי במילואים, נמצא עמי

ת המהדורה, את להגיש רה מי ר א, כ  גי
בעיניה. חמורה בדלקת לקתה

ש מי סגל, לישראל לתת סרב יבין
קצ חדשות מהדורות בעבר הגיש כבר
ש למרות המהדורה, את להגיש רות,
המח עובדי קריאות נשמעו עבר מכל
כאשר ?״ סגל ישראל עם ״מה : לקה

המ את סגל הגיש לא מדוע יבין נשאל
להשיב. סרב הוא הדורה,

יוחדה השעון
 שידור לפני המסך על הנראה השעון
 הקרובים. בשבועות יוחלף מבט מהדורת

 שיקופית תתפוס השעון של מקומו את
 דיגטאלי, בשעון השעה תוקרן שעליה

הספורט. בשידורי כמו יתחלפו והשניות
 יוחלפו הטלוויזיה בבניין השעונים כל

 על- נרכשו שכבר דיגטאליים בשעונים
רשות־ד,שידור. ידי

ה ס סי מ ד ה ד ש ת כי
 הרדיו כתב לכבוד מסיבות־הפרידה גל

 ראש־ במיצוות היוצא פיתל, .שלום
 רשות- ומנכ״ל בגין מנחם הממשלה
לוושינג לפיד (״טומי״) יוסף השידור

לע שעומד במסיבה כמובן, ייפתח, טון,
 פתיר, דן ראש־הממשלה, של דוברו רוך

 ברמת- פתיר של בביתו כיתל לכבוד
 עצמו בגין אם ברור לא עדיין אביב.

למסיבה. יגיע
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