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המייהלית. המערכת עם ומגעים תיאום
הת עורר זה לתפקיד שטרן של מינויו
והעור הכתבים בין ביותר קשה מרמרות

מטי מחלקת־החדשות מעובדי כמה כים.
 זה לתפקיד שטרן של בכישוריו ספק לים

 שטרן של החדשה בעבודתו נוסף (מרכיב
 מיבצעים של והפקה אירגון ניהול, יהיה

ש )1981 בחירות המישלר כמו מיוחדים,
כ מעולים עורכים־מפיקים ■בעבר מילאו

טכ שפיתחו אלוני, ויאיר שילון דן
מיבצע״. ״ספרי של משוכללת ניקה

 בת״פ כיום המצויים לשעבר, עמיתיו
 שקידומו טוענים שטרן, של פיקוד) (תחת

 השנה שבמהלך העובדה על־ידי הושפע
הכתבים״. ועד כ״ראש כיהן האחרונה
ני ניצל אם שטרן יאיר נשאל כאשר

הכת ועד כראש מעמדו את כלשהו צול
 ששיכך בכך האישי, קידומו לשם בים

 השיב כתבים, התפרצויות של מוקדים
 בת להאפלה בוודאי היא שהכוונה בהומור

 בתוקף יזם הוא שאותה הדקות, שלוש
 מנעה הטלוויזיה הנהלת כאשר תפקידו,

 הדבר אל־שכעה. בסאם עם ראיון שידור
 של מיקצועית הוראה על-פי על־ידו נעשה

ועד־העיתונאים.
 מועמדותו את הציג שהוא מוסיף שטרן

 לקדנציה שנתיים, לפני לוועד־הכתבים
כת שניהלו המאבק במיסגרת בילבד, אחת

 לעיתונאי שכרם להשוואת הטלוויזיה בי
 אלה שנתיים במהלך המודפסת. העיתונות

 ״אם שטרן: העיר השכר. להשוואת תרם
מוצ היו בוועד־הכתבים, חבר הייתי לא

 ב־ מעמדי קידום לגבי אחר דופי בי אים
מחלקת־ד,חדשות.״

 טכניקה ועמיתיו רועה מציגים בסיפרו
 טכניקה מהדורת־חדשות, הגשת של שונה

 בסימני- רק ולא בסימני־שאלה הרצופה
 בעולם במהדורות־חדשות כמקובל קריאה,
 נושאי של ברישום רצוף הספר הרחב.

 בימיה הגשתן אופן בחינת תוך חדשות,
 רועה כאשר חצות, ממעט של הגדולים

 את שהעלה סיגנון, למירקע להביא הצליח
שהדיחוהו. רשות־השידור, קברניטי חמת

הקצרה הקאד״רר■
הטל מנהל פיטר שעבר הראשון ביום
 אכד־ככר, מחמוד את הערבית וויזיה

 כמנהל חודשים כשלושה לפני רק שנבחר
הטל מנהל בערבית. מחלקת־התוכניות

במ שניהל בראיל, יוסף הערבית, וויזיה
 המנהל עם רב־מימדי מאבק שנתיים שך

 בערבית מחלקת־התוכניות של הקודם
 שלושה לפני המום היה פתאל, פליט

 רשות־ של ועדת־המיכרזים כאשר חודשים,
 ביר כמתאים אבו־בכר את מצאה השידור

 ו־ מחלקת־ד,תוכניות מנהל למישרת תר
בראל. של מועמדו על אותו ,העדיפה

 היה הערבית בטלוויזיה רבים לעובדים
 ועדת־המיכרזים של זו התגרות כי ברור,

 תאריך לא וברצונו בראל של במעמדו
 תקו־ מחצית תמה בטרם עוד ואכן, ימים.

 כינס בתפקידו, אבדבכר של פת־הניסיון
והו הערבית הטלוויזיה עובדי את בראל

 ה־ שאחרי ספק אין פיטוריו. על להם דיע
 זה בתפקיד אבדבכר של הקצרה קאריירה

נב ולא המישרה, את בראל עתה יתפוס
ועדת־המיכרזים. של חרה

אשתו) (עם רועה מניש־דוקטור
שאליה סימני גם ־

חצות כ״מיעט ״נ3
ראשו עותקים לארץ הגיעו אלה בימים

 ואיש־ איש־התיקשורת של סיפרו של נים
 .^1111051״ רועה יצחק האוניברסיטה,

 באד־ באנגלית אור שראה ״ ?414111^111
 ביחד רועה שחיבר זה, ספר צות־הברית.

העב האוניברסיטה מן עמיתים כמה עם
 לאנשי־התיקשורת מספר בירושלים, רית

 של ומותה לידתה סיפור את האמריקאיים
חצות. כימעס מהדורת

פסקול
ה סיפור ד ת הג עלבי מ ה

 שיל- ז״ל בריבוע תשע תוכנית־הבידור
הטל מראשי אחד של דמיונו את הבה

 התוצאה בישראל. שביקר השוודית, וויזיה
עומ השוודית הטלוויזיה זה: ביקור של
השוו אחותה בהקרנת בקרוב להתחיל דת

• דית רפיק המוכשר, העורך־כתב •1׳

 סיפרו בהשלמת אלה בימים עוסק חרכי,
 אור לראות העומד המערבית, הגדה ■סיפור

הס של הספרותי עורכו בארצות־הברית.
 בעלה שאלתיאד, אלי העורך הוא פר
€ גיא כרמית המגישה של  מעמד •;

המש ברשימות אלה ביימים נוצר חדש
 רשימות אותן — תוכניות בהכנת תתפים

 תוכניות של בסופן המופיעות מייגעות,
ה בהן. העוסקים רשימות את והמביאות

 ״מפיקה- של מעמד הוא החדש מעמד
 ויווה היא שכזאת מפיקה־בפועל בפועל״.
 לתוספת הסיבה מוסף. מצוות שפרן,
 מישרת על במיכרז כישלונה ״:,״בפועל

 העברת של המיפגש במהלך 610׳ ״מפיקה״
 יכין מחיים מהלקת־החדשות, על הפיקוד

 סער פנה סער, מוכיח החדש, למנהלה
 לו ומסר מוקד עורך בתפיקה מחליפו אל
 אלי יידרש מעתה הצהוב״. ״הכרטיס את

 רשום שעליו זה, בכרטיס להשתמש ניסן
 שלא למי כי סיפר סער !״בבקשה ״קצר
 הדי פעמים, שלוש הצהוב לכרטיס ציית

 בפניו הציג הוא כדורגל, שופטי שכמינהג
ש האדום, הכרטיס, של השני צידו את

 9!•׳ למוקד״ עוד תוזמן ״לא כתוב עליו
ה תקציב כי קובעות ראשוניות הערכות
הח־ הטלוויזיה ערוץ של הראשון הפעלה

מור תחקירנית
בת זאת, ובכל

 צה״ל גלי שבהפקת ישראל, טוב בוקר דש,
 60ל־ 40 בין ינוע הלימודית, והטלוויזיה

9! בשנה שקל מיליון  תפקידו על נוסף 9
כ להופיע ניסן אלי עומד מוקד כעורך
 במוצ־ מהדורות־החדשות של קבוע מגיש

 מטוכיה שיירש נוספת מישרה ;אי־שבת
ה המיבנה לניסן: שהוצע הפיתוי סער.
 ומגישיהן, החדשות כתבי שכר של מעוות
 מחל־ אנשי של הנוספת העבודה ושיטת

 הרשות בעגת הקרוייה זו קת־החדשות,
 של החדשות מהדורת יתירה״. ״עבודה

הש מיכסת את לניסן תספק מוצאי־שבת
9 שלו נוספות עות ה מיבצע לעניין $

היש .הטלוויזיה שיזמה בחשמל, חיסכון
 בשעה : מל החש חברת־ עם בשיתוף ראלית
 דלקו )1.11( ליל־שבת חצות אחרי שלוש
 הטלוויזיה בניין קומות בכל רבים אורות

 דויד כתב־הרדיו ירושלים. ברוממה,
 לשלוח הראוי מן כי העיר, ויטסטום

האו כל את לכבות כולבוטק עורכי את
 • 91 הטלוויזיה בבניין המתבזבזים רות
 החדש במיבגה הבולטים הקידומים אחד
 של מינויו הוא מחלקת־ד,חדשות של

 לענייני- בכיר לכתב מישעל ניסים
 בתל־אביב המערכת וכראש מיפלגות,

 המשדרת ,טלוויזיית־ד,כבלים תחנת !•>•
עצ תוכניות של בהפקתן החלה בנתניה,
 בחללי עוסקת הראשונה התוכנית מאיות.

בטל הבחירות מישדרי צופי י•!• צה״ל
ב לראות שציפו בארצות־הברית, וויזיה
 ישנים סרטים קטעי אלה סישדרים מהלך
 רגן, רדנדד הנבחר הנשיא כיכב שבהם

 רגן מופיע שבו קטע למחיקת קורבן היו
 של סיפור על המבוסס תרוצחים, בסרט

ה איש הכין הקטע את המינגוויי. ארנסט
 שאול מחלקת־החדשות, של קולנוע

בשי הבחירות במהלך ששהה שיר״רן,
• מילואים רות  עם טובה שעה׳ בתוכנית •
 הראשית התחקירנית הופיעה פאר מני
 בשלב שהיתה מור דליה׳ התוכנית, של

קוס למיניהם, ידענים להריונה. מתקדם
 אך בן, תלד שהיא קבעו ורופאים, מים
בת. וילדה כולם את הפתיעה היא

שנע המטאוריים, הקידומים אחד את
 של מחלקת־החדשות בתולדות אי־פעם שו

 ו־ השדר שעבר בשבוע עשה הטלוויזיה,
הח מנהלה שטרן. יאיר עורך־המישנה

 סער, טוכיה ,מחלקת־ו־,חדשות של דש
 במילים או כמפיק־החדשות, אותו מינה

 לחדשות, מבט בין כמתאם־הראשי אחרות,
 ומוקד. שני מבט אירועים, יומן — השבוע
ה של לאיש־החזק אותו הופך זה תפקיד

 עם היציאות־לשטח את המאשר מחלקה,
 סידור- הצוותים, פוטנציאל ניצול צוותים,
פעולות ושאר ועורכים כתבים של עבודה

 ב־ ששודרה רכים, דן של לכתבתו י•
 ופיע־ פירטה אשר אירועים, יומן השבוע

 רו־ הנשיא־הגבחר של ניצחונו את נחה
הרי של המתוחכם כניצחונה רגן, נלד

 שהצליחה, האמריקאית, הימנית אקציה
 למהפך להביא שליירגן, הצלחתו על נוסף

 סקירתו בתי־הנבחרים. בשני אלקטורלי
 הנוצריים הימניים, הכוחות את רביב של

 של שיאם ימי את הזכירה והשמרניים,
 ״ציד בימי דור, שנות לפני אלה כוחות

מק־קארתי. ג׳ו הסנאטור של המכשפות״
הת רביב של פרשנותו ודברי ניתוחו

 של מפיהם ששפעה לרדידות מעל עלו
 לפענח שניסו רבים, ישראליים פרשנים

סיקו האמריקאי״. ״המהפך משמעות את
 הסידרה את במגמתו הזכיר רביב של רו

 במיסגרת באחרונה שהוקרנה המעולה
 הלטינית, באמריקה ושעסקה שני, מבט
אמ של האחורית ״החצר הכותרת תחת

 מסתבר, רביב של סיקורו מתוך ריקה״.
 ואידיאולוגיים, כלכליים כוחות אותם כי

 של הבננות רפובליקות את כיום המנהלים
 הכוח בעלי עתה הפכו הלטינית, אמריקה
ב אמריקה, של הקידמית בחצר העיקרי

וושינגטון.

הטלזו־ז״ה אח ה־כה הרז־יו
 ר ישראל קול של החדשות לחטיבת >•

שהצ צוד׳ל, גלי של למחלקת־החדשות
 בארצות־ בליל־הבחירות לפרוש ליחו

ופר דיווחים כתבים, של רשתות הברית
האמרי־ במערכת־הבחירות ולטפל שנים,

אכו־בכר מפוטר
הניסיון תקופת מחצית

 לעומת מכסימלית. דיווחית ביעילות קאית
 ו־ כישלונה בולט תחנות־השידור הצלחת

 בטלוויזיה, מחלקת־החדשות של חידלונה
הבחי מערכת על המאוחרים בדיוחיה

הראשונים. ופרשנותה סיקורה רות,

ם מאחרי הקלעי
החוק הא־עו על הקרב
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