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 צה״ל, גלי יומן של מעמודי־התווך אחד
 הודעה שעבר בשבוע קיבל עוזרד, יופי

 עוזרד הצבאית. בתחנה עבודתו הפסקת על
 תחילה שנים. שלוש כבר צה״ל בגלי עובד
שי כל עבור שכר וקיבל כפרי־לאנס, עבד
כש עתה, לניסיון. התקבל אחר־כך דור.

 היו וכאשר הניסיון, שנת לסיומה התקרבה
 לקביעות, אותו לקבל אם להחליט צריכים

ה הפסקת על ההודעה את עוזרד קיבל
שלו. עבודה

ה רוע את להעביר מנסים צה״ל בגלי
 הבולטים העורכים אחד הוא עוזרד גזירה.
 מיבצע- את הפיק השאר בין בתחנה. ביותר

ד א ביקור של המסובך השידורים  אל■ נוו
בארץ. סאדאת

שפי (״צביקדד)צדי צה״ל, גלי מפקד
 מדוע יודע אינו הוא כי השבוע אמר רא,

 שפירא, לדברי עוזרד. של עבודתו הופסקה
 כדי המקובלים בצינורות לפעול מנסה הוא

ההחלטה. את לשנות
במאמ יצליח שפירא אם רב ספק אולם

עוז קצידחינוך־ראשי. מיפקדת אצל ציו
 בשל ידוע לשעבר, קיבוץ איש שהוא רה

 כי אם כ״שמאלניות״, המוגדרות דעותיו
 השפיעו לא מעולם אלה שדיעות מודים הכל
 הוא, שאירע מה צה״ל. בגלי עבודתו על

 התבקש קביעות, לו לתת שהוחלט שלפני
 את להגיש צה״ל של ביטחון־שדה ענף

 דיעותיו כי גילה ביטחון־שדה חוות־דעתו.
 השילטון, רוח את תואמות אינן עוזרד של

לפטרו. והורה
 יעקוב מישנה אלוף דובר־צה״ל, תגובת

 לא אלא פוטר, לא ״עוזרד היתה: אכן,
 לכך המתאימים הגורמים קביעות. קיבל

זה.״ צעד על החליטו בצה״ל

ה3ד* מ־שמט
 פתיחת לקראת סקרנית עומדת הטלוויזיה

 שני מבט עורך שהגיש מישפט־הדיבה
 וכתבו הארץ היומון נגד טסלר שימעון
אלדד. עקיבא
השתומ הובעה שבה כתבה כתב אלדר

ושעות עבודתו שבין ההבדל על מות

ה כאחד ידוע שאינו טסלר, של עבודתו
 ושכר השכר לבין הטלוויזיה, בבניין חרוצים
 איים טסלר מקבל. שהוא הנוספות השעות

 לו יאפשר כן אם אלא במישפט־דיבה,
נגדי. מאמר בעיתון לפרסם הארץ

ה על והנאמן המישפטים תשוש הארץ,
 על־ידו שמותקף מי לכל לאפשר מסורת

פור טסלר של המאמר הסכים. להתגונן,
 הסתיימו. לא טסלר של תביעותיו אולם סם,
 ה־ הוצאות את ישלם שהארץ דרש הוא

לירות. אלף 33 סך שלו, טרום־מישפט
 ו?החליט סחטנות, זו בדרישה ראה הארץ

 הארץ כתבי אוספים עתה לקרב. ללכת
 התמיהות את יצדיק אשר טסלר, על חומר

 השאר בין עבודתו. לעומת הגבוה שכרו על
 רשות- ומדובר מטסלר הארץ אנשי ביקשו

ה רשימת את עמירב, משיה השידור,
 השנתיים משך שני במבט שהופיעו סרטים

 היו מהם כמה לבדוק כדי האחרונות,
 טסלר טרח מהם כמה ועל קנויים סרטים
 ל- גם זה מידע לתת סרב טסלר אך ועבד.
שלו. לדובר וגם הארץ

אריק על מגן סער
 מוקד. בתוכנית גורן יגאל של הופעתו

 שרץ, אריק שר-החקלאות התארח שבה
 התוכנית מגיש ובין בינו לסיכסוך גרמה

סער. טוביה ומפיקה
 דברים חילופי נשמעו וגורן סער בין

 את המכין סער, התוכנית. אחרי חריפים
 לפגי האחרים השואלים לשני השאלות

 מהשאלות גלש גורן כי טען התוכנית,
 מדי רבה בחריפות ותקף לו, הכין שהוא

 ההופעה ״זו :גורן על איים סער שרון. את
 ידו טמן לא גורן במוקד.״ שלך האחרונה

 מי תקבע לא ״אתה :לסער והשיב בצלחת
במוקד.״ יופיע

ומעוך והקרב
 יומה רשות־השידור מנכ״ל בין הקרב

 ירון ראובן והפרופסור לפיד (״טומי״)
 המר זבולון בראשות מישרד־החינוך לביו

 לפיד, עם עוד מדבר אינו המר נמשך.
מאבקים בשני אותו הביס שלפיד אחרי

טסלר עורך
לירות אלף 33 עבור

אגרת־ העלאת :לאחרונה להם שהיו
 והמר לפיד, תמך בה אשר הטלוויזיה,

 ועדת- על־ידי אושרה ההעלאה לה. התנגד
 השנייה התבוסה את הכנסת. של הכספים

 בעניין וירון לפיד של מידיהם המר ספג
כ שמעוני (״צחי״) יצחק של בחירתו

הטלוויזיה. מנהל
 שערה. מילחמה להשיב המר החליט עתה

 רשות- תקציב את לאשר מסרב הוא
 לירות. מיליארד משני יותר בסך השידור

 שהתקציב על-כך להילחם מתכוון המר
 נציגיו נוקטים כן ניכרת. במידה יקוצץ

 נגד נוספות פעולות בוועד־המנהל המר של
לפיד.

ב ת כ מחאה־ר ״וחזר ה
 אהוד בקאהיר, והרדיו הטלוויזיה כתב
 שעבר. בשבוע ביקור־מולדת ערך יערי,

 החדשות״ ״פורום את לשכנע ניסה יערי
 לארץ. אותו להחזיר ובטלוויזיה ברדיו
 נ$אפ־ המצריים השלטונות אין יערי לדברי
גי מהם מונעים לעבוד, שלו לצוות שרים

ת גו ר ת ד בו רי מ ו
 הוותק את יבין חישב ותק, אין שלמישעל

 שלו, קודמת בעבודה הדתי מישעל של
 של הוותק את הצופה. המפד״ל ביומון

 גם בתוכו כשכלל יבין חישב סגל ישראל
 אורי בול. בשבועון סגל של עבודתו את

מילחמה ליבין השיב אשר גולדשטיין,

חלבי עורך־ככיר
ארוכה חופשה

 בשבוע דורגו מחלקת־החדשות עובדי
 הנמוכה הדרגה דרגות. שלוש לפי שעבר
 לכתבים הוענקה כתב-עורך, דרגת ביותר,
 וכמה לים כני אורן, כאיתן זוטרים

דר הוענקה הכתבים למרבית כתבי־ספורט.
ב הגבוהה הדרגה כתב-עורך-בכיר. גת

ככתב-עורך-אחראי. נקבעה יותר
 ראשי היו זו דרגה שקיבלו אותם בין

 שפיגל־ אלישע ניר, עמירםכ הדסקים
ו רם ואלימלך שלונסקי משה מן,

 יכין חיים מנהל־המחלקה אשר כתבים
ביקרם. רצה

 הכתב בעייה. היתה הדרגות בקביעת
 קיבל מישעל, ניטים מיפלגות, לענייני

 העובדה על להתגבר כדי אחראי. דרגת
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גורן עורך־כביר
לאגודה פנייה

 צעדיו, את להצר ניסה זד. כאשר שערה,
 קיבלו כן האחראי. דרגת את הוא אף קיבל

 רונן יורם הפרלמנטרי הכתב אלה דרגות
 באמצעות שטרן. יאיר הספורט ואיש

יושב־ראש שהוא לשטרן, הדרגה הענקת

 ועד- תמיכת את לקבל יבין הצליח הוועד,
ב זכו שלו. הדרגות לחלוקת העובדים

 חיים יערי, אהוד גם הנכספת דרגה
 כרמלי, עמום החיפאי והכתב פלטנר

 מלאה במישרה לעבוד נכנם לאחרונה שרק
בטלוויזיה.

 כתב-עורך־בכיר דרגת רק שקיבלו אותם
 יערי, (״גיזר״) אליעזר למדי. ממורמרים

רז ומנשה ארבל עמום אנג׳ל, אבי
 רם, בקול להתמרמר לעצמם מרשים אינם
 של ביותר המצטיינים הכתבים שני אולם

כי רפיק מחלקת־החדשות, ל  ויגאל ה
כעס. מלאי הם גורן,

 השנואים הכתבים שני הם וגורן חלבי
 ואי־ לפיד, (״טומי״) יומן? על ביותר

 אותו. לרצות הנראה, ככל נועד, קידומם
 אחי- יעקוב מבט, לעורך הודיע חלבי

 לחופשה יציאה-מחאה שוקל הוא כי מאיר,
תע למצוא מגמה מתוך חודשים כמה בת

 ואילו הטלוויזיה, את ולעזוב אחרת סוקה
 מח- של הבוקר בישיבת נאום נשא גורן

 רבה בחריפות תקף שבה לקת־החדשות,
 הדרגות חלוקת את הגדיר גורן יבין. את

 שליקקו לאלה מתנות ״חלוקת החדשות:
 ועורכים, כתבים בין תריז תקיעת ליבין,
 לאלה ועונש פחות, שעובדים לאלה מתנות

 האמיתית העיתונאית העבודה את שעובדים
 כי ליבין הודיע גורן בשדה.״ והחרוצה

 כדי לאגודת־העיתונאים יפנו ואחרים הוא
יבין. החליט שעליו !,מיבנה כל את לשנות

 יעל ארועים, יומן השבוע עורכת גם
 אולם הבכירה. הדרגה את קיבלה לא חן,

 במתיחת הגזים כי יבין הבין שלה במיקרה
 והוא לפיד, בעיני חן למצוא בנסותו החבל

 ברגע מיוחדת דרגה לה להעניק הבטיח
זאת. יאפשר שהתקן
העו באוזני השבוע טען עצמו יבין חיים

 בלבד. מיקצועיים היו ״השיקולים הזה: לם
 הדרגות את נתתי אישי. דבר שום היה לא

 ביל- ושיקולי־ותק מיקצועיים שיקולים לפי
האובייק האישית דעתי פי על וכן בד

טיבית.״

אישו מהם ומונעים שונים למקומות שה
כתבות. לעריכת רים

 לשבועיים לקאהיר ישוב יערי כי הוסכם
 אם יוחלט בסופם אשר נוספים שלושה
 מדי אותו לשלוח ורק לארץ אותו להחזיר

ולהח להמשיך או מיוחדגת, למשימות פעם
בקאהיר. הרשות ככתב אותו זיק

ם תנגדי ר מ דסוו
ל לפיד (״טומי״) יוסף של המועמד

של במקומו מחלקת־החדשות, מנהל תפקיד

שפירא מפקד
למה יודע לא

 טוביה וקדמ עודך הוא יכין, חיים
סער.
 עם להסכם יגיע לא לסיד אם ייבחר סער

 הארץ כתב של מינויו בדבר המר זבולון
 פיצוי כמתן וזאת לתפקיד, מרגלית דן

 של בחירתו הכשלת על להמר-מרגלית
כמנהל־הטלוויזיה. מרגלית

 את שיעזבו שניים הודיעו כבר בינתיים
 האחד לתפקיד. ימונה סער אם המחלקה

 אחימאיר, יעקוב יבין, של סגנו הוא
 ישראל מבט, מעורכי אחד הוא והשני
 עובדים כי סבורים במחלקת־החדשות סגל.

 אומנם אם אלה, לשני יצטרפו נוספים
המינוי. את סער יקבל

חג של גו•
 התבקש הלכי רפיק הדרוזי הכתב

 ליל־הסדר, של מהדורודהחדשות את לערוך
 עם להיות יוכלו היהודים שהכתבים כדי

בבית. בחג מישפחותיהם
 מחלקת- מנהל לו שלח ואז סרב, חלבי

 לערוך עליו שלפיה בכתב, הוראה החדשות
בליל-הסדר. המהדורה את

דטדוויו״ר. דוד ■ח אלוני
 אלוני, יאיר ברדיו, מנהל-החדשות

 לטלוויזיה. וחזרה מתפקידו התפטרות שוקל
 גדעון מנהל־הרדיו על ממורמר אלוני
ה יומני־החדשות תוכנית ועל ארי לב־

 בפיקוחו יהיו לא אשר מתל-אביב, חדשים
אלוני. של
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