
שידור
מום־קאד־ים כיסאות

אשתו) <עם לפיד מנב״ל
צעקות

 מחלקודד,חדשות למנהל אפילו לכל,
 כימעט ברור, כבר יכין, חיים עצמו,

 לכהן ימשיך לא שיבין מלא, בביטחון
 שלו. הקדנציה תום אחרי המחלקה כמנהל

 ישתנה, שמשהו מקווים עדיין וחסידיו יבין
 שמנכ״ל או מוקדמות, בחירות שתהיינה
 ייאלץ לפיד, (״טומי״) יוסף הרשות,
 יבין, השארת על המערך עם להסכים
כשהוא זאת לו יזכור שהמערך בתיקווה

יכין מנהל
הדחה

 קלושה אחרת, תיקווה לשילטון. יעלה
 יתארגנו, הטלוויזיה שעובדי היא ביותר,
 או יבין :אולטימטום ויציגו באמת, הפעם

שידורים. הפסקת
 התחיל הוא שמריו. על קופא אינו יבין
 אנשי־טלוויזיה הכולל לובי, לעצמו להקים

 וחברי- אישי־ציבור ואנשי־רשוודהשידור,
 במיזנון־ יבין הופיע לא עוד בינתיים כנסת.

 ויצחק לפיד לפניו שעשו כפי הכנסת,
 שלהם. הבחירה ערב שמעוני, (״צחי״)

יגיע. זה שגם ספק אין אך
 רשות־ של המנהל הוועד יושב־ראש

 כבר ירון, ראובן הפרופסור השידור,
 ש״חיים לשמוע מוכן שהיה מי לכל הודיע

 בקרב המתה.״ גופתי על רק ימשיך יבין
 רוב יש הוועד־המנהל וחברי שרי־הממשלה

 הודיע חודשים כמה שלפני לפיד, יבין. נגד
 ממערכת- יבין של הרחקתו■ בעד יילחם כי

 הנותנת בשתיקה, עתה בוחר החדשות,
_יבין._ לחסידי מסויימת תיקווה
 אחרי תתפתח האמיתית החינגה אולם
 יהיו יודח. וכאשר אם — יבין שיודח
 עובדי־הטל־ של קולניות הפגנות בוודאי
שזה כפי אך ההדחה, על שימחו וויזיה,

אחימאיר עורך
עזיבה

 קיר״ (״מוטי״) מרדכי של במיקרים היה
 ההפגנות לונדון, ירון ושל שנכאום

 עובדי- מצד בילבד מס־שפתיים תהיינה
אמיתי. למאבק מסוגלים שאינם הטלוויזיה,

 יצטרכו שלהם והוועדים עובדי־הטלוויזיה
 של יורשו בעניין המישמר על לעמוד

 המקורב מישהו להכניס תהיה המגמה יבין.
 על להשתלט יהיה אפשר שדרכו לשילטון,

 ידיעות שידור ולמנוע מערכת־החדשות
 וה־ הליכוד את משרתות שאינן וכתבות
 ביותר הרציני המועמד בינתיים מפד״ל.

 מרגלית. דן הארץ, כתב הוא הליכוד של
 תפקיד על במיכרז נכשל שמרגלית אחרי

 בכוח להיכנס ינסה הוא מנהל־הטלוויזיה,
 מצד מלא לגיבוי זוכה כשהוא לטלוויזיה,

 על המופקד חמר, זבולון שר־החינוך
רשות־ד,שידור. חוק

 ניכר חלק ועימם מהלקת־החדשות, עובדי
המח שבראש כמובן, רוצים, מבס, מצופי

בטל ביותר הטוב העיתונאי יעמוד לקה
 אחימאיר. יעקוב מבט, עורך וויזיה,

 לאחימאיר, מגיע המינוי כי ספק אין
 לידידיו יבין. של כסגנו גם כיום המשמש

 מישהו ימונה אם כי גם ידוע אחימאיר של
 מחלקת-החדשות, את אחימאיר יעזוב אחר,

כולה. רשות־השידור את גם וייתכן
 חופש- שוחרי עתה כבר יתחילו לא אם

 לתכנן לה ומחוצה ברשות־השידור הביטוי
 מרגלית דן של הצבתו נגד מאבקם את

בראשות בגין־המר־לפיד של כקומיסאר

חלבי כתב
חופשה

מופ להיות עלולים הם מחלקת־החדשות,
 פעם בכל מופתעים שהיו כשם תעים,
לכי קשר כל ללא מונה, השילטון שאיש
הטלוויזיה. ממודחי אחד של במקומו שוריו,

י3חד רביק נווד* החופשה
 יותר לשאת יכול אינו חלבי רפיק

 של ההצעה ברשות־ד,שידור. המצב את
 יזום ראיון כל שלפיה הוועד־המנהל גאוני

 היתד, מוקדם, באישור חייב יהיה בשטחים
 גב־ את ששבר האחרון הקש הנראה ככל

לחלבי. הנוגע בכל הגמל
 גם לחופשה. יצא הוא שעבר בשבוע

 לסקר כדי מהחופשה, אותו להזעיק כשניסו
 כשפחד אלנבי, גשר מאורעות את

 לבתיהם, לחזור ניסו וחבריו קדואסמה
 חיילי התעללות על כתבה להכין כדי או

 שעליהם והכפרים הערים בתושבי צד,״ל
 וטען: לחזור חלבי סירב עוצר, הוטל
 מי ואין וילדי, אשתי עם בכפר ״אני

 בכפר מתגורר חלבי כאן.״ אותי שמשגע
דלית־אל־כרמל. הדרוזי
 החדשות ממערכת שלחו ברירה בלית

 מקומו את למלא כדי סדן גיל הכתב את
חלבי. של

סנחיה ת אבטל
 ברשות- המובטלים מקבלי־ד,משכורת אל

 אחדים חודשים לפגי הצטרפה השידור
 ברדיו, עורכוודו',תוכניות מבכירות אחת

 יותר יש ברשות־השידור פאר. עדגה
 מש- המקבלים ומפיקים, עורכים מעשרים

 שאינם אך שלהם, הוותק בגלל כורוודענק
עם השידורים. למערכות מאומה תורמים

 יעקוב פדי, עמק נמנים אלה עובדים
־ ואחרים. גיל צבי הרצל,כן

 לרשימה פאר עדנה גם הצטרפה עתה
 לעצמה לבנות ניסתה פאר זאת. מכובדת

 איכפת זה התוכנית במיסגרת פרטית פינה
 השידורים היו פעם מדי ברדיו. ששודרה לי

 ולציטוטים חיובי ציבורי בהד זוכים שלה
 שחייבה ההוראה, כשהגיעה אך בעיתונות,

 שאותם האנשים תגובת את גם לקבל אותה
והפ סירבה היא בתוכניותיה, מאשימים

התוכנית. את סיקה
 מאז חודשים. חמישה לפני אירע זה

 לרדיו. אחת דקה אפילו פאר תרמה לא
 שלה, מנר,לת־ר,מחלקה אליה כשפנתה
 לחזור ממנה וביקשה ברזל, אסתר

 ממתינה ״אני פאר: לה אמרה לעבודה,
 לעניין בקשר באגודת־העיתונאים לבירור

 מוכנה לא אני יסתיים, שהבירור עד שלי.
 אגודת־העיתונאים בוועד חברים לעבוד.״

 של בעניינה שהבירור יודעים בירושלים
חודשים. כמה בעוד אלא יסתיים לא פאר

 את בדיוק לקבל פאר ממשיכה בינתיים
 שהיא בזמן קיבלה שהיא המשכורת אותה

עבדה.
>3!א3 גד1 דפיד

 רשות־ו־,שידורי, מנכ״ל של החדש האוייב
 הוועד- חבר הוא לפיד, (״טומי״) יוסף

 (״המוקיון״) אחרון עורך־הדין' המנהל,
פאפו.

פאר עורכת
הפסקה

 שעבר בשבוע הוועד-המנהל ישיבת לפי
 יעלה לא שפאפו פאפו עם לפיד סיכם

 ,מהלקת־ד,חדשות עניין את סדר־היום על
בשט ראיונות על צנזורה להטיל וההצעה

 לו: שאמר לפיד עם הסכים פאפו חים.
 לנו יביא זד, לכך, רוב עדיין לנו ״אין

נזק.״
 כשבניגוד לפיד של הפתעתו היתד, רבה

 לפיד הנושא. את פאפו העלה שסוכם למה
 לזה מביא ״אתה פאפו: על צעק התרגז,

 — נראים!״ שאנחנו איך נראים 'שאנחנו
 הוועד־ כלפי הציבורי ללעג בהתכוונו

 השיב פאפו עצמו. לפיד וכלפי המנהל
 בעניין כמוני חושב שאתה ״למרות :.ללפיד

 אנשי-החדשות. של ללחצים נתון אתה זה,
אובייקטיבי.״ לא אתה לכן

 הצעקות, את שסיכם לפיד דווקא זה היה
 :להם ואמר בוועד־המנהל חבריו אל ופנה

אותי!״ הורם הזה ״האיש

?יחודש 16ב־ הנסיכה
 ץ הנסיכה שידור על שהחליטו השלושה

 רחבי בכל סערה המעורר הסרט הסעודית,
 (״טומי״) יוסף הרשות מנכ״ל היו העולם,
 (״צחי״) יצחק הטלוויזיה מנהל לפיד,

 עמי־ משה לפיד, של והדובר שמעוני
 שילוח ממכון ממישרד־החוץ, אחד אף רב.

 שבה להקרנה הוזמן לא מהאוניברסיטה או
הגדולים״. ״שלושת ישבו

 השלושה של ביותר הגדולה הבעיה
 אלא המסעיר, הקטע לאו־דווקא היתד,
 הפלסטיני העם גורל את המשווה הקטע
ההק של בסופה הסעודית. הנסיכה לגורל

 נורא. כל־כך לא ״זה לפיד: פסק רנה
זה.״ את להקרין אפשר

 הסעודים את שהסעירו הקטעים שני לגבי
 השלושה. של התייחסות בל היתד, לא

 השייח׳ים נשות את מראה הראשון הקטע
 במכוניות היוצאות הסעודי, ובית־המלוכה

 כדי גברים לאסוף כדי שלהן רוייס הרולס
 איתם לקיים כדי לארמונותיהם להביאם

 ניצני את מתאר השני והקטע יחסי־מין,
הסעודי. בית־המלוכה נגד המהפכה
 בשעה ביוני, 16דד שני ביום יוקרן הסרט

 שעה, כחצי שאורכו הסרט, אל בערב. 9.30
 על שעה. חצי בן מהאולפן דיון יתלווה

הדיון. את ינחה מי להחליט הוטל שימעוני
מסשרד. חודיה
 ורשות־ הטלוויזיה למישרדי לטלפן
בלתי־רגילה. הווייה זו השידור

 מס׳ — הרשות של לטלפון המטלפן
 עשר בין ממתין — בירושלים 557111

 כאשר נענה. שהוא עד שעה לרבע דקות
 רוצה הוא שעימו האדם את מבקש הוא

 דקות, כמה עוד להמתין חייב הוא לדבר,
 בעיותיהן את ברקע בינתיים ולשמוע

בי המפטפטות המרכזניות של האישיות
 עליו היה מדוע המטלפן מבין אז ניהן.

שנענה. עד רב, כה זמן להמתין
 תפוס, השיחה מועברת שאליו הקו אם

 למטלפן לאמר טורחות המרכזניות אין
 טורחות הן אין אז גם קורה. מה הממתין
תשובה. שאין לו ולאמר הקו על לעלות

 בבניין המרכזניות לחדר שנכנס מי
 כיצד אליהן. בהערצה מתמלא הטלוויזיה

 שעה, רבע אחרי זה אם גם זאת, בכל
 ? הטלפון לשיחות לענות מספיקות הן

 וב־ באכילה בסריגה, עסוקות המרכזניות
 המטל־ צילצולי נשמעים כשברקע פיטפוט,

 מהבהבות, המרכזיה של הנורות פנים.
אליהן. לב שם שאיש מבלי

שוחד או לימוד
 של המדיני הכתב של תורו גם הגיע
 לארצות־ לנסוע שיפר, שימעץ הרדיו,

 הוזמן אחרים רבים עיתונאים כמו הברית.
 ל- האמריקאית השגרירות על-ידי שיפר

ב הממומן בארצות־הברית, מסע-לימודים
האמריקאי. ד,מיסיס משלם על־ידי רובו

 נסיעות כי מודים בשגרירות גורמים
 יודעים מהניסיון נסיעות־שוחד. הן אלה

 שלם חודש שבילו עיתונאים כי בשגרירות
וב בתוכנית־סיורים וזכו בארצות־הברית

ל חייבים עצמם מרגישים פזרני, אירוח
 ביטוי לידי באה זו ומחוייבות אמריקאים,

פי שלוב נסע שיפר לפני בכתבותיהם.
 מנחם ראש-הממשלה של חביבו תל,

בוואשינגטון. כתב־הרדיו כעת שהוא בגין,
 תשפיע כיצד לראות ממתינים ברדיו
ישוב. כאשר שיפר, של דיווחיו על הנסיעה
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