
 עזר שר-הבטחיון, !של להבטחתו בניגוד
 עיתונאים עוד יסולקו לא שלפיה וייצמן,

 כאשר המערבית בגדה מישובים או מערים
 ממלא-מקום הגיע אירועים, שם מתרחשים

 שמדליק, בשם רב־סרן רמאללה, מושל
 שבירת־השנד בלי׳ל בית־העירייה בניין אל

 רפיק כ׳תב־הטלוויזיה לפני והציג שות
 השטח כי הקובע על־ידו, החתום צו חלפי
מ להסתלק צוות־הטלוויזיה על וכי סגור,

 ברמאללה שהוצבו חיילים מאות המקום.
 גם האישי, גישקם על נוסף איתם, נשאו

 כל לגרש ׳שיוכלו כדי הצו, של העתקים
בו. פוגשים ■שהם עיתונאי
 ליו להקריא שמוליק מרב־סרן דרש ׳חלבי

 שמוליק את לצלם לצלם והורה הצו, את
 עצמו. הצו את ולצלם הצו את מקריא

 ששוב ידע הציבור כי רצה לא שמוליק
 את לסקר עיתונאים על המימשל אוסר

לבית־המימשל. לחלבי וקרא הגדה, אירועי
 רפיק ביניהם. עיסקה השניים ערכו שם
 שבו הקטע, את לשדר שלא הבטיח חלבי
 זאת ותמורת הצו, את שמוליק לפניו קורא

ה ולשאר לחלבי שמוליק רנדסרן הירשד.
 ולסקר ברמאללה, לשהות להמשיך עיתונאים

היום. ׳אותו אירועי את

החקירה ת1סקנ71
 (״טיומי״) יוסף רשות־השידור, מינכ״ל

 יצחק הטלווייזה, למנהל הורה לפיד,
פס מחדל את לחקור שימעוני, (״צחי״)

האחרון. הזמר טיבל
ה כל את שימע׳וני כינס שעבר בשבוע
 את לערוך כדי פסטיבל־הזמר על אחראים
 כלל מדוכן, חיים מפיק-המופע, התחקיר.

הת שהוא טען אחר-כך להגיע. טרח לא
עוב־ את האשימו הטכנאים בתאריך. בלבל

מיכאדי מנהלת-מודחת
לנקמה ביזיון בין

החדשות מ־לדומוז

שיחו־

 ד,טכ־ את האשימו עובדי־הבמה די־הבמה,
ה המפיקים. את האשימו יחד כולם ׳נאים,
ה לפני י׳ום כי טען אסל יעקוב במאי

 ביקש אחרי־הצהריים, 2 בשעה פסטיבל,
 האמנים מרבית אולם כללית, חזרה לערוך
 במקום, היו ־לא כבר הטכני הצוות ואנשי

הגדול. הביזיון אירע ומשום־כך
 לשורש להגיע היה יכול לא שימעוני

ברוח מסקנות אשם. מי ולקבוע הבעיה

 שהכרטיסים ברבייו, השבוע. על יורדים
 נמכרו, כבר הקרוב לחודש הופעותיו לכל

 מיכאלי. וריבקה צפיר טוביה מככבים
 אחרי העבודה, את עצמה על קיבלה מיכאלי

 הישיר, ממנהלה מוקדם אישור שקיבלה
לב־ארי. גירעון הרדיו מנהל

 הורה הוא ללפיד, הדבר נודע כאשר
 רבים מהרדיו. לשנת־חופשה לצאת למיכאלי

 לפיד של הפרטית הנקמה את בכך ראו
 עיתו־ ועד קי׳רש׳נבאום. פרשת עלי במיכאלי

 ה־ את להפסיק למיכאלי הורה נאי־הרדיו
ל לחזור עליה, שהוטלה חופשה־מאונם

 ברביו הופעותיה את להפסיק ולא עבודתה
הסאטירי.

חלבי פתב
המושל עם עיסקה

׳ש נראה למנכ״ל. להגיש מתכוון הוא זו
 על האחראי כי יחליטו דבר של בסופו

ה של מחלקת־הבידור מנהל הוא הביזיון
חסון. חנוך טלוויזיה,

קה1מת לד.1וק
 מנהל את לפיד (״טומי״) יוסף כשהדיח

 מרדכי הטלוויזיה, ■של מחלקת-התוכני׳ות
 ריבקח היתד, קירשנכאום, (״מוטי״)

 חטיבת- עובדי בין מיכאלי (״ריבקהלה״)
 על כמחאה ישראל. בקול התוכניות־הקלות

 במשך מיכאלי אז שידרה קירשנבאום הדחת
 התוכנית ראש, מניקוי קטעים תמימה שעה

 את ושהרגיזה קירשנבאום, על-ידי שהופקה
המימסד.
 הוועד־המנ- חברי לפני אז התבטא לפיד

 שום מיכאלי נגד אעשה לא ״אני הל:
 לפיד כי נראה זאת!״ אזכור אני אבל דבר.

 הבמות על מועלה באחרונה זוכר. באמת
קירשנבאום, של חדש סאטירי רביו בארץ

 גבוה. להילוך נכנסה מילחמת־החדשות
 רימון צבי של האדום הטלפון על בתגובה

 יל־ מהמאזינים רבים המסיט צ׳ה״ל, בגלי
 קול החליט הבוקר, בשעות תחנה־צבאית

 על שתשרע יומית, תוכנית להביא ישראל
 מעין הצהריים, שעות עד הבוקר, כל ׳פני

 כתבה בין מוסיקה עם מורחב, יומן־חדשות
לידיעה.

 צה״ל גלי עתה מכעים כך על בתגובה
ברא החל משלהם. חדשה מערכת־חדשות

 בכל הצבאית, התחנה תשדר החודש שית
 ׳לא אחרי-הצהריים, 2 עד 9 משעה ביוקר,

 גם אלא האדום ■הטלפון ידיעות את רק
 מיי׳ו־ חדשות ומהדורות קצרצרות כתבות
 (״צביקה״) צבי צה״ל, גלי מפקד חדות.

 חודש בן לטיול השבוע שיצא שפירא,
 בינו תחרות שקיימת מכחיש ■בחוץ־לארץ,

 החדש התיכנון כי וטוען קול־ישראל לבין
 עיבוי ״רק הוא צה״ל גלי חדשות של

האדום.״ הטלפון

■ ״וחזר יער
 יערי, אהוד בקאהיר, כתב״הטלוויזיה

 בארץ. נוספת בחופשה אלה בימים נמצא
 ויחזור חופשתו את יערי יסיים הבא בשבוע

 אצל רב. לזמן שלא נראה אך לקאהיר,
 נתקבלה כבר יבין, חיים מנהל־החדשסת,

 הבא החודש בסוף יערי את להחזיר החלטה
 להעביר הצליח לא שיערי מאחר לארץ,
 המצרים כי ׳טוען יערי מקאהיר. כתבות
 צוותים, לקבל לו מאפשרים אינם פשוט
כתבות. בהעברת מצליח הוא אין ולכן

 כתב־הטל- בקאהיר יישאר זאת לעומת
 מצליח אשר לגיאדו, אלי בערבית, וויזיה
 כתבות, ולהעביר צוותים מהמצרים לקבל

סקופים. גם קרובות ולעיתים

מגהל *היה לא זי?
 בניין את עתה המעסיקות השאלות אחת

 מחלקת- מנהל יהיה מי היא הטלוויזיה
שהודח, המחלקה שמנהל אחרי התוכניות.

^—׳* ■ ז
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ה סרט פסילת של הפרשה כי מסתבר
 כפי פשוטה כה אינה מפקד להיות טלוויזיה
 תת־אלוף צה״ל, דובר על־ידי שהוצגה
אכן. יעקוב

 מחיילי אחד אותו. ואישר בסרט צפה אבן
 ממוצא כישראלי עצמו את שהציג גולני,
 שהתגייסתי ״לפני :בסרט אומר פרסי,
 בג׳ולני, השרות אחרי עכשיו, ציוני. הייתי

 של שדבריו השב אבן ציוני.״ לא בבר אני
 שנשמעו אחרים דברים עם מתאזנים החייל
בסרט.

 אלוף- אל הגיע מיסתורית בדרך אולם
(״יאנוש״) אביגדור האלוף פיקוד־הצפון,

בן־גל אלוף
ציווי? מי

 החייל. של הציונות אודות הסיפור בן־גל,
 את ואסר הסרט, את לראות ביקש יאנוש

הנוכחית. במתכונתו שידורו

חלב* דביק של העיסקות

 הסכים קיחטנכאום, (״מוטי״) מרדכי
 ועד- הסיר שלו, התפקיד את יאיישו כי

 בשבוע לאיוש. התנגדותו את העובדים
 השני שהוא לתפקיד, מיכרז יצא שעבר

בטלוויזיה. בחשיבותו
 הניגשים כל הנראה, בכל יגשו, למיכרז
 כן אורגד. כאריה בטלוויזיה, למיכרזים

 צמח, מסי האיווויזיון, במאי אליו יגשו
 מו* אביטל ירושלים, תיאטרון ומנהל

שעבר. כשבוע שהודח גון, ס
 כבטוחה נחשבה ■שמועמדותם אותם על
 של ידידו זיק, אדיר הדתי הבמאי ׳נמנה

 בשבוע אולם המי• זבולון שר־החינוך
 (״מומי״) יוסף הרשות, מנכ״ל אמר שעבר
 ״זיק המר: עם בריב עתה הנמצא לפיד,
המתה!״ גופתי על רק ייבחר

דסדרוון0: גערה
 ב־ רמות צעקות נשמעו שעבר בשבוע
 רשות־השידור. של בניין־המינהלה מיסדרון
 הרשות, במנכ״ל הבחינו רבים עובדים

ב גוער כשהוא לפיד, (״טומי״) יוסף
 הוותיקות הפקידות אחת קוזיק, שושנה

 קוזיק, עמירב. משה דובר־הרשות, של
 ונמלטה נבהלה העמידה, בגיל נעימה אשד,

מר. בבכי פרצה שם לחדרה,
עוב הפריסה. פשר התברר אחר־כך רק
 לנחמה כדי קוזיק אל שנגשו רבים דים

 לפיד כי מתברר הסיפור. את ממנה שמעו
 בניגוד מתפקידה. אותה להעביר החליט
עמירב, עליה, הישיר הממונה של לדעתו

אסל במאי
הביתה הלכו כולם

 של מזכירתו תהיה קוזיק כי לפיד החליט
 שהוא לשעבר, איש־רדיו בן״חיים, משה

ש כפי מנכ״ל״, ב״סיירת ותיק חבר כיום
 הבלתי-מוגד׳רות, המושרות ׳נושאי נקראים
ברשות. דבר עושים שאינם

 הפעלתנית לעבודה רגילה שהיתה קוזיק,
 התפקיד, את לקבל סירבה הדובר, בלישכת

 כל אין בן־חיים של שבלישכ׳תו מאחר
 וביקשה לוועד-הע׳ובדים פנתה היא עבודה.
 רוע־הגזירה. את להעביר לה יעזור שהוועד

בקוזיק. לפיד גער ואז ללפיד, פנה הוועד

מקדטזויס
 יומן השבוע זכה שבה הראשונה, הפעם
 יעקוב מבט, עודך מפי במחמאה אירועים

 שעבר. בשבוע בישיבה אחימאיר,.ד,יתה
 גלריה, תחרות יש להשבוע מבט בין

 ליומן אחימאיר של ההתייחסות ובדרך־כלל
 אחימאיר, אמר שעבר בשבוע שלילית. היא

 בישיבת שישב מי כל את בתדהמה בהכותו
 מצרי- הם מהיומנים אחוזים 90״ הבוקר:

 ,מחלקת־ד,חדשות מנהל את *•*.,ג נים.״
הצ אשר אלמונית מטרידה יבין, חיים
 הישיר מיספר־הטלפון את להשיג ליחה

 עשרות מתקשרת היא במישרדו. יבין של
 היא יבין לה עונה וכאשר ביום, פעמים
 הטלפון על עונה אם אותו. ומגדפת מקללת
 יבין לחיים ״למסור מבקשת יאחר, מישהו
 שעבר בשבוע נראה יבין אגב, חרא״. שהוא
 עשרות כמה בן מיסמך בחיבור עסוק

 כשנכנס פעם בכל הסתיר שאותו עמודים,
 החומר, למהות כשנשאל לחדרו. מישהו
 למישפחה הנוגע אישי, משהו ״זה השיב:
 מהחדרים אחד כל דלת על * ■¥• * שלי.״
 המציין קטן, שלט יש הטלוויזיה בבניין

 חדר דלת על רק יושבי־החדר. שמות את
הקוקיה״. ״קן כתוב: מחלקת־הספורט
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