
שידור
צליש

מוטעים״ .,גיגרד עד צחון,נ
 הוכיח גינת, רפי כלבוטק, מפיק •

ישר תוכנית־צרכנות כי )1.7( בתוכניתו
תע ענק על גם להשפיע עשוייה אלית

 על הכתבה מוטורס. ג׳נרל כחברת שייתי
ששוד־ זו, חברה מתוצרת המוניות ליקויי

גינת מפיק
נכנע■ הגנרל

 וששודרה אשתקד, בנובמבר בארץ רה
שינו לעריכת הביאה בניו־יורק, אחר־כך

וב מוטורס ג׳נרל מכוניות במנגנוני יים
 שרכשו ישראליים, נהגי־מוניות פיצוי

הפגום. ממודל־הייצור מוניות

המלסטיוים ח1גל
 הסרט של יוצרו לוי, רם לבמאי י•

שהצ ),30.6( בקיסריה נבוכדנצר המעולה
 הצגת־האופרה מיתוס את לשבור ליח

 אנושי סיפור ושהביא הקלאסית, במתכונת
 כיבוש על אופרה, העושים אנשים על

 איטליה כיבוש נבוכדנצר, בידי ירושלים
 גלות על גלויים ורמזים אוסטריה, בידי

ארץ־ישראל. ־בארצם, הפלסטינים
 את ליצור לוי רם הצליח זה במישדר

ה הטלוויזיה של מיצירות־הפאר אחת
מוק להיות שבכוחה יצירה — ישראלית

 ולהביא בעולם, תחנת־טלוויזיה בכל רנת
כבוד.

״ג. ל צ

ס ר. ג ד נ מי א  נ

ארץ־ישראל היא
 לקראת מהדורת־החדשות לעורך >•
ל בהתייחסה ).3.7( החמישי ביום חצות

 הלמוט הגרמני, הקאנצלר של ביקורו
 את המהדורה גנזה במוסקווה, שמידט,

 כיום הנחשב עצמו, שמידט של דבריו
 האחראי כמנהיג המערבי העולם רחבי בכל

 והסתפקה המערב, של ביותר והמוכשר
 של אידיוטי מנאום ארוך קטע בהשמעת

 שטראוס, פראנץ־יוזף הקיצוני, הימין איש
בגין. מנחם של החדש הגרמני ידידו

 של פשיטה על דווח מהדורה באותה
 לחסל כדי לאנגולה, הדרום־אפריקאי הצבא

 הנאמיביים. לוחמי־השיחרור של בסיסים
 פשיטה תיאור של בסיגנון היה הדיווח

 כונו לוחמי״השיחרור בלבנון, י צה״ל של
הז של תחושה הישראלי לצופה להנחיל

 של הגיזעני המישטר עם מוחלטת דהות
 ב־ חמחזיק בדרום־אפריקה, הלבן המיעוט

כולו. העולם לדעת בניגוד נאמיביה

המסך מאחרי
המוהל הוועד

החדשות מחלקת נגד
 עומדים הוועד־המנהל של הקרוב בכינוס

 לאכוף בנסיון הדיונים את למקד חבריו
 של מחלקות־־החדשות על מדיניותם את

והטלוויזיה. הרדיו
 אריאל רשות־השידור, ליו״ר המישנה
 שכיהן מי זינדר, צבי עם ביחד ויינשטיין,

שמטרתו לובי הקימו הרדיו, כמנהל בעבר

אולימפיאדה!״ ״אנחנו!ותני□
 שעבר בשבוע כמתוכנן. ממוסקבה ישודר האולימפי היומן

 האירופי, השידור אירגון מטעם מיברק ברשות־השידור נתקבל
 האירגון של הצוות לאנשי להצטרך ישראלים חמישה המזמין

 ויואג צמח יוסי הם הכפור אל שייצאו החמישה במוסקבה.
 עמירם תמונה), (נתב נחמיאס אריה (במאים), פלד

קול). (טכנאי שמידט ואבי אלקטרוני) (עורך שטדלר
ת מגישה ברציפות תגיש היומן את  אורלי — בלבד אח
בערבית. פרשנות בליווי בצבע, יובאו כולם השידורים יניב.

 הטלוויזיה, של מחלקת־הספורט מנהל גלעדי, אללס
 לבנות התחזיות, לכל בניגוד חסרת־תקדים, בתושיה הצליח
 של השבועיים במהלך שתגיש מאולתרת, תשתית מערכת

 גלעדי מנסה הישגו את שידור. שעות 403 האולימפיאדה
" אולימפיאדה שלנו לצופים נותנים ״אנחנו :כן \

 היא הראשית הבעיה נפתרו. שטרם בעיות שיש אלא
 ממרכז־הקשר התחרויות מהלך על שידווחו השדרים בעיית

 ניסים ארבל, יורם גלעדי, במוסקבה• ולא בירושלים,
 הבעיה עם להתמודד ייאלצו שדרי־הספורט ושאר קיוויתי

 עזרת בלי מרחוק, האולימפיאדה תיאור של הטכנולוגית
• במונטריאול. שהיה כפי מחשבים,

 מישרד• עקרונית. שאלה הדיווח שאלת היתה גלעדי אצל
 לאימון לרשות־השידור, דולר אלף 500 בשעתו הבטיח האוצר

סקבה הדיווח של המיוחדות ההוצאות מו  עבור תשלום :מ
 המישלחת השתתפות ביטול עם וזמן״לוויין. כתבים ציותים,

 הבטחתו. את מישרד־האוצר ביטל באולימפיאדה הישראלית
 השוטף מהתקציב יבואו ההוצאות ושאר זמן־הלוויין מימון

ת של הספורט. מחלק
 שעה בן תקציר יובא באב) תשעה לערב (פרט ערב מדי
 יימסר ,5.30 בשעה יום, מדי האולימפיאדה. ממישחקי לפחות
האתמול. מישחקי על שידווח לנוער, משוכלל אן חוזר תקציר
שחקים הצפייה משיאי שאחד ספק אין  ביום יהיה במי
 בשידור יובא אחר״הצהריים 4:00ל״ 3:00 בין ).25.7( השישי

 7:00מ־ אחר־כך, שעות שלוש לגברים• ההתעמלות גמר ישיר
 פתיחת את שידחה לנשים, ההתעמלות גמר יוקרן ,9:00 עד

אירועים. יומן — השבוע

\
גידעדי מפיק

נוסעים חמישה

 בשידורים יוחל ,7:00ל־ 6:00 בין ),26.7( בשבת למחרת
ה, מתחרויות ק טי תל ת על שידווחו הא  שיאי־עולם על ההסתערו

 תדווח שבו ),1.8( השישי ליום עד — אולימפיים ושיאים
 בקפיצה הגמר תחרויות על בערב, 8:30ו־ 4:00 בין הטלוויזיה

 גברים 1500 ריצת מרתון, מירוץ ,4x100 ריצת מוט, על
 בשבת בכדורעף־נשים. תחרות־הגמר תובא כן גברים. 5000ו־
 מישחק־הגמר בשידור־ישיר יובא בערב׳ 6:00 בשעה ),2.8(

בכדורגל.

 מחלקות־החדשות להבאת רוב גיבוש היא
 למרותם מתחת אל והטלוויזיה הרדיו של
המנהל. הוועד חברי של

 עורו־ תהיה זה בדיון לשון־המאזניים
 בוועד־ המפד״ל נציג ינון, מיכה הדין

 אל בהשקפותיו להצטרף העשוי המנהל,
 וניסים בלוך דניאל המערך, נציגי שני

אלמוג.
 כי טוענות הזה לדיון מוקדמות הערכות
 את לשנות יצליחו לא וזינדר ויינשטיין

 העדינה, במערכת־היחסים הקיים המצב
 לפיד, יוסף הרשות, מנכ״ל בין העמידה, אך

עצמ על השומרות החדשות, מחלקות ובין
 לכנותו שמקובל המיסמך, במיסגרת אותן

נקדי״. ״מיסמך ברשות־השידור
 ״תדריך דיוק ליתר או נקדי״, ״מיסמך

 וטל־ רדיו והרפורטז׳ה החדשות לעובדי
 נקדימון שחיברו ברשות־ד,שידור״, רויזיה
 י מיסמדהעבד את מהווה אבנר, וארי רוגל

 מחלקות־ שתי עבור המשמש התיקני דה
 זה במיסמך נערכים לעת מעת החדשות.
 אריאל אם ספק אך חידושים, או שינויים

את לשנות יצליחו זינדר וצבי ויינשטיין

מויניהאן גנוז
משעמם י

 למיסמך בהתאם הנעשית עבודת־החדשות
. יי•ז

101 עדדת
 הרדיו במיסדרונות שפשט ציני, כינוי

ב ״101 ״יחידה הכינוי הוא והטלוויזיה,

 הרשות עובדי 101 את מכנים זה כינוי
ש פיטורי־הייעול במיסגרת פוטרו אשר

 צימצומים על הומלץ מאז ברשות, נערכו
 פוטרו העובדים 101 הציבוריות. ברשויות

רשות־השידור. עובדי 1570 מתוך

 האבוד ה.>מוקד״
מוילהאו ונזל

 נציגה שהיה מי מויניהאן, דניאל פאטריק
 באומוודהמאו־ ארצות־הברית של הקולני
בסינט כחבר יותר מאוחר ושנבחר חדות,

פאפו מושתק
אטור

 בארץ חודשים כמה לפני ביקר האמריקאי,
 החדשות תוכנית של בהקלטה והשתתף

שוד לא שהתוכנית אלא מוקד. השבועית
רה.

 רשות־השי־ יושב־ראש תבע אלה בימים
 בדיקה, לערוך ירון, ראובן פרוס׳ דור,

 לטענת זו. תוכנית שודרה לא מדוע שתברר
 של שדבריו הרי מחלקודהחדשות, ראשי

 לחקור בתביעתו מעניינים. היו לא מויניהאן
 מה לבדוק: ירון ׳פרופ תובע זה בנושא

 והאם מויניהאן, של בדבריו מעניין היה לא
ראשי־הטלוויזיה. של בידיעתם נעשה הדבר

 נביא הקיצוני, הימין איש הוא מויניהאן
 את הפך והוא החדשה, הקרה המילחמה

לאמנות. ולישראל ליהודים החנופה

ד מווו דבל ת רו תו א■
 כמנכ״ל לתפקידו לפיד יוסף נכנם כאשר

ה מרעיונותיו אחד היה רשות־השידור,
ה עובדי־הרשות בין להתקין ראשונים

 מוטורולה, תיקשורת של מערכת חיוניים
 מעריב מערכת חברי משתמשים שבו מהסוג

וכתביה.
 מערכת של התקנתה כי התברר בבדיקה

 תקציב על מדי כבד עול תהווה זה מסוג
 בימים נמצא זמני פיתרון רשות-השידור.

 (מכשירי- איתוריות 12 של בהכנסתן אלה,
 ובטלוויזיה ברדיו. החדשות לאנשי ציפצוף)

 שגם האיתוריות, בטלוויזיה). 6ו־ ברדיו 6(
בטל יבין (חיים מחלקות־החדשות ראשי
 בהם, ישתמשו ברדיו, אלוני ויאיר וויזיה
החדשות. זרימת תהליך על יקלו

מאסו וגד הוועד
 תוכנית- של המיועדים מאורחיה אחד
ש לשבת, שישי בין הפופולארית הרדיו
 לשעבר, רשות־השידור מנכ״ל מנחה אותה
 הוועד־המנהל חבר היה — ליבני יצחק

פאפו. אהרון הרשות של
 ברשות־השידור שנים מזה קיים נוהג
 המופיע מליאת־הרשות, חבר כל כי קובע,
 קודם לקבל חייב בטלוויזיה, או ברדיו

הוועד־המנהל. הסכמת את לכן
 ליבני יצחק אצל פאפו אהרון של הראיון

 הוועד- של הסכמתו מסירת בטרם הוקלט
המנהל.

הוק שחלקה הוועד־המנהל, של בישיבה
 הוועד- מחברי ארבעה היו זה, לנושא דש

 הפצרות לאחר ורק הראיון, נגד המנהל
 אלא להתראיין. לפאפו להתיר הוחלט רבות
 על נאסר סייג. הושם זו הסכמה שעל
 ברשות־ הנוגעים בעניינים לשוחח פאפו

השידור.
 עוסק הוקלט שכבר מהראיון ניכר הלק

 אמי אל פאפו של וביחסו ברשות־השידור
 שאם הורה לב־ארי גידעון צעי־התיקשורת.

 בתוכנית להופיע זאת בכל ירצה פאסו
 מחדש, אותו לראיין יש לשבת, שישי בין
 את להשמיע לו אסור יתראיין, כאשר וגס

ברשות־ד־,שידור. המתרחש על דיעותיו

מודוס בל■ שבוע״□
 מהארץ נעדר שבהן השבועיים, במשך

נער לא לפיד, יוסף רשות־השידור מנכ״ל
ה החדשות״ ״פורום של פגישה כל כה

 ראשי בדרך-כלל משתתפים שבו שבועי,
 והכתבים החדשות מחלקות מנהלי הרשות,

השונים. הדסקים וראשי הבכירים,
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