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 מחלקת בין שהתחוללה האחרונה הסערה
 רשות־השידור, מנכ״ל לבין החדשות

 כתבתו סביב היתה לפיד, ו״טומי״) יוסף
 שבועיים לפני ששודרה ליס, כני של

 בית־החולים על אירועים, יומן בהשבוע
בירושלים. שם־טוב כרוניים לחולים

 את בגאווה למלא יכלו הכתבה תוצאות
 מישרד־הבריאות עיתונאי. כל של ליבו
 ובית־החולים זה, בית־חולים לסגור הורה
 לחולים מיטות אצלו להוסיף הסכים הדסה

כרוניים.
 לפיד. בעיני חן מצאה לא הכתבה אולם

 חיים מחלקת־החדשות, מנהל נגד טען הוא
בכל כימעט בכוונה, מביאה זו כי יכין,

אשתו) (עם עכאדי סמנפ״ל
ערים שתי בין

 הוועד של הטענות עיקר המאבק. את ריף
ה מנכ״ל וכלפי עצמו עבאדי כלפי הם

 העובדים לפיד♦ (״טומי״) יוסף רשות,
 יקצצו אחד שמצד יתכן שלא טוענים

 במיס־ הנעשות שלהם, הקמ״ז בהוצאות
 מדי הסמנכ״ל יסע שני ומצד עבודתם, גרת
 למקום־ שבכפר־סבא מביתו ביומו יום

 הרשות, חשבון על בירושלים, עבודתו
 ירושלים בקו ביומו יום מדי יסע והמנכ״ל

מסרבים שהשניים משום רק תל־אביב,

 לאיש כולה תוקדש היומן של השניה צית
ישעיהו אחרונות, ידיעות כתב :אחד

 יום מדי שיראיין כן־פורת, (״שייקר,״)
אחרת. אישיות ביומו

 זעקה. קול הקימו הנדהמים הכתבים
 התחנה של המדיני הכתב עכאדי, יוסי

 שד״ר רוצים אתם ״איך טען: הצבאית,
 יידע הוא אם אלי, יתייחס בורג יוסף
 עם אותו להפגיש זה שלי התפקיד שכל

כת- הצטרפו עבאדי אל בן־פורת?״ שייקה

 השונים האתרים לגבי ותוכניותיו רונותיו
בעיר.

 ר שודרה, לא בנבנישתי עם התוכנית
 עם למדי עלוב ראיון שודר במקומה
 א״ב. הסופר של אביו יהושע, יעקוב

 בנבנישתי באוזני טענו צה״ל גלי יהושע.
 ל- אך עריכה, מטעמי היתד, הפסילה כי

 רב־אלוף הרמטכ״ל, כי נודע בנבנישתי
 את לפסול דרש איתן, (״רפול״) רפאל

מדי. פוליטית שהיא בטענה התוכנית,
דד1ת1ע7הנ ף1האד

 הכתב בין אירעה בלתי־נעימה תקרית
 רצועת את המסקר בערבית, הרדיו של

 הממונה האלוף ובין ג׳עכר, בסאם עזה,
מט. דני האלוף השטחים, על

 הוזמנו ג׳עבר, ביניהם רבים, עיתונאים
ברצועת־עזה. בסיורו האלוף את ללוות

כנכנישתי מרואיין
רמטכ״לית פסילה

 כדי זו, מסוג כתבה השבוע, של מהדורה
 את לו ולהוריד עם־ישראל את ״לדכא

 השישי.״ ביום דווקא המוראל,
 של בפורום*!־,חדשות התנהלה השיחה

 מנהל יצא יבין של להגנתו רשות־השידור.
 לא הוא אולם לב־ארי, גירעון הרדיו,
 יבין על שצעק לפיד, את להרגיע הצליח
 חייב נשאר לא יבין בהיסטריה. כימעט
 ״טוטא- בדבריו רואה שהוא ללפיד ואמר

הרשות״. של ליזציה

חקמ״ז מ׳רחמח

מט אלוף
בעזה

 הכתב שחר עודד וביניהם נוספים, בים
 בירושלים. צה״ל גלי של הכלכלי
 והציע התגובה, מעוצמת נדהם ברזילי
 שיבטל כדי התחנה, למפקד לפנות לעובדים

 יודעים הכל אולם החדשה. המתכונת את
 שפירא, (״צביקה״) צבי התחנה, שמפקד

בר הציע אז בארצות־הברית. עתה נמצא
כול ״תחתמו המגוחכת: ההצעה את זילי
 המדובר כי שכח ברזילי פטיציה.״ על כם

 שאסור עובדי־צה״ל, באזרחים או בחיילים
עצומות. על לחתום להם

■03 ,בד באב ,ט
 שונות יהיו השנה באב ט׳ תוכניות

 בכל להם הורגלו שהצופים מהשידורים
 והנהי, הבכי תוכניות תחת באב. ט׳ ליל

שתש תוכנית שמחוני עוגניה מכינה
 נושא על ערב־השידורים, כל על תרע

 היתה מלכות איזו נהרס? ״מה אחד:
שני?״ בית בימי ישראל

נפסד ישחי13נ3

הרמטכ״ד על־־־ד־
 עיריית־ירושלים, ראש סגן שהיה מי

 גלי על-ידי הוזמן בנכנישתי, מירון
 אמורה שהיתר, בתוכנית להשתתף צוז״ל
 יום במשך ירושלים. ביום משודרת להיות
 התחנה כתבי עם בנבנישתי סייר תמים

 ובסימטאותיה, ירושלים בשכונות הצבאית
זיב־ התרשמויותיו, את במיקרופון ותיאר

עמירב דובר
מגע בלי

 ונענה האלוף, את להקליט ביקש ג׳עבר
 מט את לשאול ג׳עבר כשהתחיל בחיוב.
 תשובה, למט היתד, לא שעליהן שאלות

 לחדירה האלוף התייחסות על השאלה כמו
 כלכליים, באמצעים לרצועה אש״ף של

 :לג׳עבר והודיע הראיון את האלוף הפסיק
 אף אני כאלה, שאלות אותי תשאל ״אם
 להיכנס תוכל ולא אצלך, אתראיין לא פעם
!״הנה

תגו עתה מכינים בערבית הרדיו עובדי
 הבלתי־הולמת התנהגותו על הולמת בה
האלוף. של

הדובר איומי
 עמירב, משה רשות־השידור, דובר
לפר- העיתונאים את לשכנע מצליח שאינו

שמחונית מפיקה
בכי בדי

 גילה להם, מעביר שהוא מה כל את סם
 משהו שנכתב פעם בכל חדשה. שיטה
ל סונה הוא בעיניו, חן מוצא שאינו

 לא ״אם לו: ומודיע זאת שכתב עיתונאי
 הקשרים את מנתק אני הידיעה, את תתקן

איתן.״
 רבה במהירות למד הדובר כי נראה

מנהליו. של שיטותיהם את
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 רשות־ עובדי ועד של הנוכחית המילחמה
שפירא מפקדסמנכ״ל־הרשות החלטת נגד היא השידור

בחו״ל

 להעמיד מוכנה שהרשות הדירות את לנצל
בבירה. לרשותם

ובאפו אריק גד1 תדווח

הת תבוא לא הקרובים הימים תוך אם
 אריק שר־החקלאות, של מצידו נצלות
 בינו שאירעה האלימה התקרית על שרון,

 מח־ מנהל מתכוון צוות־הטלוויזיה, לבין
 עם להיפגש יכין, חיים לקת־החדשות,

־י הפרופסור לממשלה היועץ־המישפטי  צ
לה האפשרות את לבדוק כדי זמיר, חק
שרון. נגד מישפט גיש

האפש לגבי זמיר את ישאל גם יבין
 הוועד־ חבר את פלילי לדין לתבוע רות

 עורך־הדין רשות־השידור, של המנהל
 נגד התבטאויותיו בעיקבות פאפו, אהרון

מה כמה כינה הוא רשות־השידור. כתבי
וכסוכניו. אש״ף כמשרתי עובדים

סצה״ד פטיציה
 הראשונה הישיבה נערכה שעבר בשבוע

ב צר,״ל, גלי של מחלקח־החדשות של
 אחר־ יומן של החדשה המתכונת עניין

 יום בכל המשודר התחנה, של הצהריים
חמש. בשעה

 החדשות, מחלקת של המנהל־בפועל
החד התוכנית על ד,ירצה ברזילי, אבי
 כי התברר הכתבים. באוזני היומן של שה•

 מתומצתות כתבות יובאו שעה חצי במשך
המוד ואילו פרשנות, ושיחות וקצרצרות

שרון השר
תקיפה מישפט

 עכאדי, שלמה וכספים, מינהל לענייני
 הוא הקמ״ז העובדים. של בקמ״ז לקצץ
 מקבלים שלפיו במשכורת, קסום סעיף אותו

 שהם קילומטר כל עבור סכום־כסף עובדים
עבודתם. בעת במכוניותיהם נוהגים

 לנסוע שלא העובדים לכל הורה הוועד
להח־ מתכוון והוא הפרטיות, במכוניות כלל
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