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ה ״מח<ך אג גץ״3ד ד
 לני■ אלי בערבית, •הטלוויזיה לכתב •
 אנוור הנשיא עם שלו הראיון על אדו,

 ה־ הראיון על בהרבה שעלה אל־סאדאת,
 העברית, התוכנית כתב שערך ■מקביל
יערי. אהוד

 לפני שודר לניאדו של שהראיון למרות
 תחילה אל־סאדאת דיבר יערי, של הראיון

 השניים לניאדו. עם אחר־כך יערי, עם
 שעורך אחרי במייוחד, הארץ מן הוזעקו

 את להם אירגן מנצור, אניס אוקטובר,
בהם). נכח (וגם הראיונות

סטנדרט היו יערי של ששאלותיו בעוד
 בלשון הנשיא אל !פנה והוא ורשמייות, יות

 עם הנשיא שיחת זרמה מעלתך״, ״הוד
 יותר הרבה לו גילה והוא בשטף. לניאדו
ליערי. מאשר
:ללניאדו הנשיא אמר השאר בין
״הקונסנ לגבי השאלה על בתשובה •
 ״אה, :פלסטינית מדינה נגד הישראלי זוס״

 הקמת לך. אגיד אז הקונסנזוס, זהו אם
 או בלתי־נמנעת. היא פלסטינית מדינה
 או העולם, כל על-ידי מוחרמים שתהיו

לביט ערובות על למשא־ומתן שתיכנסו
 עליכם פלסטינית. מדינה פני מול חונכם,

לבחור.״
 הטריטוריאלית הפשרה רעיון יעל •
מצ לא ישראל, לא :המערך) הצעת (לפי
 להחזיר יכולות ארצות־הברית ולא ריים

 עצמם הפלסטינים רק הגדה. את לחוסיין
 על לחלום מה אין זאת. לעשות יכולים

ער ״ממלכה של הקמתה תוכנית הגשמת
 שתי בין (פדרציה־כביכזל מאוחדת״ בית

חוסיין. של חלומו לפי הירדן) גדות
ל הערבים רוצים שמא החשש על •
 מגמות לנו אין :בתוכם ישראל את בולל

שהישרא רוצה אינו איש התפשטות. של
 רוצים שהם מזו שונה במדינה יחיו לים

 להטיל רוצה אינה אף מצריים בה. לחיות
דלת־האוכלוסין. לוב על מרותה את

לבוא אל־סאדאת של תוכניתו על •
 הכנסת: לפני !שוב ולנאום לירושלים

 שאל אבנרי (אורי) כאשר זאת ״גיליתי
 על חושב שאני לו עניתי כך. על אותי

 הוסיף כאשר שבועיים״. מזה כבר כך
 על דעתו את שינה אם ושאל לניאדו

 לנאום בגין של רצונו ביגליל זד, נושא
״לא :הנשיא השיב המצרי, בפרלמנט

 רשמית. בגין את הזמנתי בשעתו שיניתי.
 לכך, מוכן איני הנוכחיות במסיבות אך

 בגין שמר מעוניין איני לבגין. דאגה מתוך
 מויע־ לפני יישא שאם מפני לקאהיר, יבוא

 שהוא הנאומים אותם את שלנו צת־העם
 יאבד הוא ההתנחלויות, על בכנסת, נושא

דא מתוך המצרי. העם בעיני יוקרתו את
בכך.״ מעוניין איני בגין, למר גה

המסך מאחרי
ד א׳רופה אל־פוח ב ל1ב ג ר

בשבו התבדחו הכדורגל ספורט אוהדי
 אם יהיה מוטב כי וטענו, האחרונים עיים

חצ שני על אגרת־הטלוויזיה את יישלמו
 ברצף, שהביאה הירדנית, לטלוויזיה אית

 של ישירים שידורים הלוויין, באמצעות
"שרית אירופה, לאליפות מישחקי־הכדורגל

במערב. עיניים מיליוני קה
 בארצות־ נוסדה כאשר אלה, בימים

חדשות המספקת רשת־חדשות־כבל, הברית

גילעדי שדרן
הירדנית בטלוויזיה נזישחקים

תגיר שמואל הצנזור
 שהוקרנה טובה שעה בתוכנית שליו, מאיר של העיתונות׳ ,סקירת בפינת

 אכנרי, אורי העורך, תיאר שבו הזה העולם מתוך קטע ׳שליו ציטט שעבר, בשבוע
 הכתבות את בביודהדפוס לשפץ תמיר, שמואל בהווה, שר־המישפטים ינהג כיצד

 החמישי ביום צולמה התוכנית כסניגור. ׳שימש שבהם הראוותניים במישפטים שעסקו
בערב.

 על מיד לו שבישר תמיר, השר של נהגו נכח בתוכנית קהל־הצופים בין
מתוכה. קטעים וציטוט אבנרי של זיו רשימה איזכור

 עם בבוקר השישי ביום התקשר הוא !בצלחת. ידו טמן לא שר־המישפטים
התוכנית. מתוך הזה הקטע את למחוק ממנו וביקש לפיד, יוסף הרשות מנכ״ל

 את לקרוא נהג תמיר עצמו. תמיר ידי
 אותן, לשכתב הפירסום, לפגי הכתבות
 על שבחים וכהנה כהנה עליהן להוסיף
 לבית־ בלילות ניגש אף פעם ולא עצמו,
במי לפועלי״הדפוס והכתיב שלגו הדפוס
 עצמו. על מחמאות כמה שרין

,תמיר שמואל היה זה תהליך בתום
)2:צ51( יחזה״ מ״העולם הקטע

הרע לשון חוק לפי תביעה

 יצחק הטלוויזיה ומנהל לפיד אצל חמת־זעם עוררה שר־יהמישפטים של פנייתו
 שהשר אלא השר. של חמתו ועל אפו על זה קטע לשדר שהתכוונו שמעוני,

 רשות־ז•,שידורי, של היועץ-המישפטי את ומיוחדת פנימיית להקרנה להזמין מהם יתבע
 שר־הימישפטים בכוונת שיש הטלוויזיה, ולמנהל הרשות למנכ״יל שהבהיר כהן, נתן

 את תשדר .שזו במיקרה הטלוויזיה, נגד לחוק־לשוךהרע בהתאם תביעה להגיש
הזה. בהעולס אור ראה אשר הקטע,

גולדפיננר, אהרון טובה, שעה מפיק על הורו הטלוויזיה ומנהל המנכ״ל
שודר. לא הקטע ואכן — השידור מתוך זה קטע למחוק פאר, מני מגישה, ועל

 ממדינות וכמה ביממה, שעות 24 במשך
 שבהם מכשירים להתאים מתחילות אירופה

 מכשיר־טלוויזיה לכל להתחבר יהיה ניתן
ש הרי מרוחקים, שידורים של קליטה עם

ה כמכשיר הטלוויזיה, של היסוד ערך
ב קיים אינו כמו העולם, חלקי את מחבר

ישראל.
 זה דיווחי מחדל יעל אילמת מחאה

 את להפנות שונים רדיו שדרני הביאה
 אל בגלוי, לראשונה הכדורגל׳ אוהדי

הירדנית. הטלוויזיה מישדרי
ה למשמעויות ער שהיה היחידי האדם

 אלכם היה זה דיווחי מחדל של שוניות
 ב־ כך על דייעותיו את שביטא גילעדי,

 ראיש-מחלקת־החדשוית, אל שהפנה מיכתב
 טענתם הרשות. ומנכ״ל הטלוויזיה מנהל

 של הכספית המעמסה כי הייתה אלה של
 רשות של בכוחה אינה לירות וחצי מיליון

השידור.
 ראשון־ ספורטיבי אירוע פנים, כל על

 ראוי בכדורגל, אירופה כאליפות במעלה,
בישראל. הכדורגל לאוהדי יישיר לדיווח

שות״ ״פורוס ד גגד החד ד א
 שפיר הרצל המפכ״ל נכנס כאשר

 את דבר ממערכת עימו הביא לתפקידו,
 את בידיו והפקיד ארד, אריה הכתב

דובר־הימישטרה. מישרת
 עם ארד הסתכסך כהונתו בראשית כבר
 והטלוויזיה, הרדיו של המישטרה כתבי

 שעבר, בשבוע סמטה. ודן טל שמואל
הטלווי של החדשות״ ״פורום בחן כאשר

 ירדן, אורון של חטיפתו סיקור את זיה
 ה־ כתבי לבקשת להצטרף החליט הוא

 ארד את לפטר היומית בעיתונים מישטרה
החטיפה. פרישת חיסול עם מיד מימישרתו
 ארד שלי העיקביים הניסיונות הסיבה:

עבוד את מלמלא העיתונאים ביעד למנוע
הדיווחיית. תם

 כתבי־יהמישטרה מתאמים אלה בימים
 עבודת של החרמתה לגבי אחידה עמדה

 ייפטר שהמפכ״ל עד בדיווחיהם, המישטרה
מדוברו.

!־,?*פ ודא ■רון
 במדור שעבר בשבוע ׳שפורסמה ידיעה

 כוונה מוסיקלי״, ״סקר הכותרת תחת זה,
 למתכונת המתנגד ירון, ראובן לפרופ׳

 כפי ולא, היום, בחצי של החצי־מוסיקלית
 מ־ נובעית ההתנגדות כי בטעות, שפורסם

 על הנמנה לפיד, יוסף הרשות, מנכ״ל
■ זו. דיווחית שיטה אוהדי

יה3ש3ל<־אש־המונו נליכתב
ואי־ שידור שיבושי ׳שיל תקרית בעיקבות

יושב״ שיגר ובהבנתם, בציטוטים דיוק

 מיב־ רשוית־השידור של המנהל הוועד ראש
 ראשיה,ממשלה. אל תב

 :לשונו זו
 ראש־הממשלה, אדוני
 ביעיקביות אליך לכתוב רישות אני נוטל
 ישיהאל קול בשידורי אירעה אשר תקלה

להחל המתייחסת הממשלה, הודעת בעניין
 בוונציה. התישעה טות

אחרי המשודרת הזה, היום בתוכנית

 ״ראש הימישפט ישודר -19.00 השעה חדשות
האירו ההצהרה את גם הישווה הממשלה

 קאמפף. מיין היטלר אדיולף של לסיפרו פית
רצי בעניין ׳חמורה טעיות זאת היתה אכן,

 הנני ראש־הממשלה, אדוני כך, ועל ני,
 יחיד רשות־השידור. של צערה לפניו מביע

ל גם ׳ביטוי לתת לי הרשה־נא זאת, עם
 שגגת־ שיל ׳מיקרה זה היה כי אמונתי

 לי היה לא דא כגון על בתונדלב. אנוש
לסדר־היום. ולעבור להעיר אלא

 העניין. של הנוסף ההיבט יותר חמור
 לאחר מכן. לאחר שקרה מה דהיינו:
 הרדיו אנשי את העמיד לישכתך שראש

 21.00 השעה במהדורת שודרו טעותם, על
הממש ראש ״׳מליישכת :כדלקמן הדברים

 מניחם •שיעשה ההשוואה כי מבהירים, לה
 קאמפף, מיין היטלר, של סיפרו עם בגין

 בדמשק, בוועידתו הפת״ח להודעת ■נגעה
בוונ השוק מדינות ראשי להצהרת ולא

שרים כמה כי אומר, המדיני כתבנו ציה.

 להשתמש שלא הממשלה בישיבת ביקשו
הזאת.״ בהשוואה גם

 מחברו דעת. להניח יכול אינו הזה הנוסח
 ׳ולא המקורית, התקלה חומרת את הבין לא

שומ לתודעת להביא בדי נאותה דרך מצא
 בשידור טעות שאירעה העובדה את עיו
הרדיו. של

 •של עבודתה מבחינת אשר זה, בעניין
 הטעות ימן יותר קשה הוא השידור רשות

 החד־ימשמעיות העריותי השמעתי המקורית,
 המנהל באוזני גם הוועד־המנהל, בישיבת

 ראש אדוני ולפניך, הרדיו. ומנהל הכללי
 דשות־השידור בשם מתנצל אני הממשלה,

ל היה צריך בוודאי אשר זה פגם על גם
אותו. מנוע

ירון. ראובן כבוד, ברגשי

ר3 ועוח3 ד ובמנהל ח
 המפיקה האחרון בשבוע שערכה בביקור
 בוסווז, האמריקאית הסידריה שיל והמחברת

 לחשי־ זמן הקדישה היא האריס, סוזאן
 מנהל של בחדר־עפודתו שיערכה בת־עבודה
מס שמעוני. (״צחי״) יצחק הטלוויזיה,

נוצ זו מפגישת־עבודה כתוצאה כי תבר
 לבין האריס סוזאן בין בסיסיים קשרים רו

 כמה יצירת בדבר הישראלית הטלוויזיה
משותפים. פרוייקטים

ה ,תאומ ד די פ
השתת ישבה ספונטאנית, למסיבה העילה

 ירון, ראובן רשות-השידור יושב־ראש פו
ו המישנה־למנכ״ל לפיד, יוסף המנכ״ל

 הרשות, בהנהלת דמויות־מיפתח כמה עוד
 דובר־הרשות, לישכת של המזכירה היתד,
 אנשי תאומים. ילדה אישר פרידה, תמי

מעובדו נחשבת שפדידה הנהלודהרשות,
 כסף ביניהם אספו ביותר- המסורות תיו

משותפת. מתנה לה ורכשו

ת טי ס מיני ח&דו״ ו״ב־נלעט הפ
החד במהדורת חג־השבועות, במוצאי

 על ידיעה שודרה חצות, כימעט של ישות
 משתתפות בין שהתנהלו חייליופי־מהליוימות

ב ימק״א במלון שנערך הפמיניסטיות יכנס
ירושלים.

 הייתה לא זו אינפורמציה כי מסתבר,
הקבי נציב אל פנו הפמיניסטיות נכונה.

ארי ברשות־השידור, מישדרים על לות

העוב את שיברר ממנו וביקשו אבנר,
דות.

 לא כי גילתה אבנר ארי של בדיקתו
 בשידור, כזה דבר לומר יסוד שום היה

מעולם. דברים היו ולא מאחר
 על התנצלותה הביעה רשות־השידור

הפמיניסטיות. של בשמן זו פגיעה

לו ד של כפי ן־אר■3 ג
 בעל אדם מסתובב אחדים שבועות מזה

 ן חבר־ במקומות־מיפגש סימפטית חזות־פנים
כ עצמו ומציג בירושלים, שונים תיים

 קריין- שהוא בן־ארי, גד כן־ארי. נד
ב וקריין־רצף ברדיו פופולארי חדשות

 אי־ כמה בשל זו, תופעה גילה טלוויזיה,
מהתחייבו כתוצאה לו, שאירעו נעימויות

כפילו. של יות
 לאפשר לו הציעו בן־ארי של חברים

במסך־הקטן. כקריין־רצף להופיע לכפילו

לפיד) מנכ׳׳ל ;עם שימעוני מנהל
? ישראלית במהדורה בועות

ם5£ ל 2234 הזה העו


