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ה רעעו מ ד א

 לשמועות הראשון המקור הרחוק בעבר היה
 כיו״ר ירון ראובן הפרום׳ של מינויו בדבר

רשוודהשידור.

 הרדיו, של חטיבת־החדשות מנהל הרדיו.
 של קודמת החלטה הזכיר אדוני, יאיר
 שני בין תחרות שעודדה החדשות, פורום

 על מדובר שאם ציין אלוני המכשירים.
 הטלוויזיה ועורכי שכתבי הרי קוליגיאליות,

 מדינאים עם ראיונות בקביעות מתנים
 :(קרי שלהם בבילעדיות ואנשי־ציבור

 ומנצלים ברדיו) ירואיינו לא שאלה בתנאי
 להשגת ולעיתים לסחטנות, כאמצעי זאת

מידע.
אמר אחימאיר, יעקוב מבט, עורך
 הרדיו בין בתחרות מצדד שהוא בפגישה

 לשפר כדי כאמצעי־תיקשורת, והטלוויזיה
והדיווח. המידע את

הקמת היה בפורום, שנידון נוסף, נושא

 ,ביום־ד,בחירות המצביעים״ ״מידגם פרוייקט
 והטלוויזיה הרדיו חלוקים עליו שגם

 לפיד, יוסף מנכ״ל־הרשות, בתחרותם.
 ברדיו החדשות מנהלי כי לסיכום הציע

 לתיאום, ביניהם להגיע יצטרכו ובטלוויזיה
 סער בין פגישת־תיאום נקבעה ואכן

לאלוני.

ט ר סננו בדבו
 חסר־תקדים וכיסאות שליחים מירוץ
 במחלקת־הספורט, שעבר בשבוע התרחש

 של מחלקת־החדשות בתוך מדור שהיא
 מנהל־המחלקה, הודיע כאשר הטלוויזיה,

 חופשה- שנה שביקש גילעדי, אלכם
 בארצות־הברית להיות כדי ללא־תשלום

ועבודה. השתלמות לשם
 מקומו לאיוש במאבק יריית־הפתיחה את

 לשעבר כתב־הספורט ירה גילעדי של
 שסינן גינת, רפי בהווה, כולבוטק ועורך

 לאחד הרעיון את הטלוויזיה בניין במערכות
ב ספורט ומבט כולבוטק מערכות את

בראשותו. אחת, משותפת מערכת

 לוועד- כשבוע לפני שנערכו בחירות,
 של לבחירתו הביאו בטלוויזיה, העובדים

 כיושב- יולף צבי הוותיק עסקן־העובדים
 וולף עם יחד ועד־עובדי־הטלוויזיה. ראש

 אמנות), (שירותי פרידמן משה נבחרו
 שפיגדמן ואלישע (במאים), צמח יוסי

 אוהדי על נימנה שאינו וולף, (כתבים).
 אמר עובדי־הטלוויזיה, שבין העיתונאים

 ועד־העובדים של בפגישת־ההיכרות כבר
 למחלקת- האף את להוריד הזמן ש״הגיע

 קובעות בבניין הרווחות דיעות החדשות...״
 של לוועד זה ועד יתפצל מהרה שעד

• עיתונאים של ולוועד טכנאים  מסיבת- •
 בעבר, מחלקת־החדשות למנהל הסיום
 המחלקה עובדי בפי מכונה יבין, חיים

 שנקבעה המסיבה, העצובה״. ״המסיבה
 הודיע שבו השישי היום באותו בספונטניות

 כמה נדחתה פיטוריו, על ליבין לפיד
 ופעם טכנית, סיבה ביגלל פעם פעמים,
 סוף־סוף תיערך המסיבה מילואים. ביגלל

 החדש כתב־הכנסת של בביתו בדצמבר, 6ב־
 מחלקת־החדשות עובדי לימור♦ מיכה
 דמי־השתתפות ל״י 500 אחד כל שילמו

 של נוספת סיבה ליבין. מתנות ולקניית
 עובדי־המחלקה של בקשתם היתד, דחייה

 בליל-שבת תיערך לא שהמסיבה הדתיים,
#׳  ראשי־התיבות הם אלה — שפ״ב 0

 שיש חברה ברדיו, פירסומת שירותי של
 הפירסומת על זיכיון רבות שנים מזה לה

 וברשת ב׳ ברשת גלי־האתר, על המושמעת
 צורך היה כאשר חודשים, כמה לפני .,ג

 לבין רשות־השידור בין החוזה את לחדש
 ראובן רשות־השידור, יו״ר התבקש שפ״ב,
 שפ״ב, עם החוזה בחידוש לתמוך ירון,

מועמ את הציגו אחרות שחברות למרות
 רמי- מחוגים נעשתה לירון הבקשה דותם.
 הוא שפ״ב של מנהלה כי שציינו מעלה,
 שהוועד- אחרי הליכוד. של נלהב תומך

 חידוש את אישר רשות-השידור של המנהל
 התברר שפ״ב, וביו הרשות בין ההתקשרות

 פרימן, ׳אן ז הוא שפ״ב של בעליה כי
 את שמימן פרס, שימעון של ידידו

<•!• שלו מערכת־התעמולה

 ארגז, יצחק חדשות-החוץ, לכתב •
 רעש־האדמה, על כתבת־לוויין שהתקין

 דרום־ את שעבר בשבוע פקדה אשר
 במיסגרת ארגז, של כתבתו איטליה.
 חייבת היתד, יומךאירועים, — השבוע
היש המערכת של היערכותה את לבדוק
 בארץ, רעש־אדמה של למיקרה ראלית

 רב מידע פורסם שבעיתונות עוד מה
 אפשרות בדבר סייסמיים סימנים על המעיד

(ה הקרוב בעתיד בישראל לרעש־אדמה
 לשמוע, היה למדי מוזר ).2255 הזה עולם

 תמוה מישפט הכתבה, במהלך לשנייה,
 נמחק שלא בגין, מנחם ראש-הממשלה של

 ראש־ד,ממשלה לפס־הקול. מעל כהלכה
הרבים.״ מול היחידים ״מילחמת :אמר

רי ח א ם מ עי ל ק ה
ר1א1וד. ר.ירון

 ראש־ד,ממשלה למישרד שהגיעו שמועות
 ראובן פרופ׳ של בכוונתו אין כי הבהירו
 רשות־ של המנהל הוועד יו״ר ירון,

הפרו וכי זו, בכהונתו להמשיך השידור,
 בעבר שכיהן רומאי), (למישפט פסור

 למצוא רוצה היד, הלאומית, ד,ספריה כמנהל
 ממדינות באחת ישראל כשגריר עצמו את

אירופה.
 רשות־ את לנטוש ירון של כוונתו
 במיסדרד לחישות של לגל הביאה השידור

 מנכ״ל כאשר ,ראש־ד,ממשלה מישרד נות
 ועוזרו שמואדכיץ, מתתיהו ד,מישרה

 קדישאי, יחיאל ראש-ד־,ממשלה, של
 ראש־הממשלה, של האישי הלובי שהם

 ירון של כיורשו למנות לו להציע החליטו
 שהיה מזכיר־הממשלה, נאור, אריח את

 והמכיר ברדיו, עורך־חדשות-בכיר בעבר
הרשות. של והמרות הכוח מבוכי את

 בהתקף־לב, שעברה בשנה לקה נאור
הבטו המקומות על להתמודד ממנו המונע

 מישרת בכנסת. תנועת־החרות של חים
 עשוי הוא רב. מאמץ תובעת דובר־ד,ממשלה

 וקדישאי, שמואלביץ של הצעתם את לקבל
 תנועודהחרות חניך את לראות החפצים
המנהל. הוועד יו״ר בתפקיד

 עשוייה זו מועמדות מימוש של במיקרה
 בצמרת המרתקות הדרמות אחת להתחולל

 רבים בכירים עובדים כאשר רשות־ו־,שידורי,
 צחוק שלה. לפוליטיזציה יטענו הרשות של

 שאותה זו, להצעה שבמקביל הוא הגורל
באח הציעו וקדישאי, שמואלביץ בוחנים

 את מיפלגת־העבודה מצעירי כמה רונה
 ראש־ מישרד לידי רשות־השידור החזרת

בבחי תנצח שמיפלגתם במיקרה הממשלה,
 בחופש- לפגוע עשוי אשר מעשה — רות

 שהיו כפי הרשות, של והממלכתיות הביטוי
בן־גוריון. דויד בימי הדברים
 אריה את למנות המגמה לרצינות חיזוק

 רשות־ של הוועד־המנהל יו״ר לתפקיד נאור
קדישאי שיחיאל בעובדה מצוי השידור

רונן) יורם <עפ אדוני חדשות מנהל־
7 הוגנת תחרות

 הוא שרעיונו מהרה עד הובהר לגינת
 להקים ואין הביצועית, מהבחינה אבסורדי

 השייך ככולבוטק, גורמים מצירוף מחלקה
 מחלקת־החד־ עם יחד ,למחלקת־ד,תוכניות

 מועמד הוא אין כי גם, לגינת הובהר שות.
לאיוש המועמדים וכי לתפקיד, אפשרי

נאור מועמד
? הבא היו״ר

 מחלקת- מתוך יבואו גילעדי של מקומו
בהווה. הספורט

 מישרה לאיוש והוותיק הסביר המועמד
 אלרואי, יואש והשדר הכתב הוא זו

 רבות שנים מזה שתיפקד בסוף־השיער,
 גילעדי. של הראשי ועוזרו כסגנו בהצלחה

 גליקס־ יצחק נוספים: מועמדים שני
 לזכותו אשר מעולה, איש־תיקשורת ברג,

 האירגונית ההצלחות רוב את למנות יש
 שדר- קיוויתי, וניסים ספורט, מבט של

 קריינות- של מדור־ד,מייסדים כדורגל
 בחוצ- רבות שנים שחי בישראל, הספורט

לארץ.
 שנעשתה יותר, מאוחרת שבדיקה אלא
 עליו שהיה מחלקת־החדשות, מנהל על־ידי

 גילעדי, של יורשו מינוי על להחליט
 חופשה- של בשנה ומדובר שמאחר הבהירה

 אין התקשי״ר פי על הרי ללא־תשלום,
 אלא לגילעדי, יורש או מחליף למנות

ה אחרות: במילים בילבד. ממלא־מקום
 להציע לעובדי-טלוויזיה שהיו רעיונות

 גילעדי של מישרתו על למיכרז עצמם
ה מנהל סיכמו השבוע הסף. על נפלו

 סח- ומנהל שימעוני יצחק טלוויזיה,
 שבמשך סער, טוביה לקת־ד־,חדשות.

מקו את אלרואי יימלא הקרובה השנה
גלעדי. של מו

ל קו ס פ
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טלוויזיה ז*ד רדיו
 ד,יכ- הרדיו של שמחלקת־החדשות אחרי

 של מחלקת־ד,חדשות את ניצחת מכה תה
 את והמקיף המעולה בסיקורה הטלוויזיה

 קרב החל בארצות־הברית, מערכת־ד,בחירות
האלקטרוניים. המכשירים שני בין נוסף

 חרות- וח״כ שר־הביטחון הסכים באשר
 שעבר, בשבוע וייצמן, עזר לשעבר,

 יומן־ — השבוע בתוכנית להתראיין
 של החדשות מיומן גם אליו פנו אירועים,

 סירב, וייצמן ראיון. שיעניק בבקשה הרדיו
 לאנשי־ הבילעדיות את הבטיח כי בטע*

 ש״אם הרדיו לכתבי אמר וייצמן הטלוויזיה.
 מוכן.״ אני אז יסכים, מישעל ניבים

 בטענה, מישעל את שיפנעו הרדיו אנשי
 לפני־ בשבת רק ישודר השבוע שיומן

 יומן־ — השבוע שבילעדיות כך הצהריים,
 ראיון הסכים. מישעל תישמר. אירועים

החמישי. ביום נערך הרדיו עם וייצמן
 השישי היום של הזה הבוקר במהדורת

 עם הרדיופוני הראיון מתוך הובאו בבוקר
 פצצותיו את שהכילו קטעים וייצמן עזר
 של זה מוקדם פירסום השר־לשעבר. של

 אנשי בין חמודזעם עוררו קטעי־הראיון
הטלוויזיה. של מחלקת־ד,חדשות

ה שנערכה החדשות, פורום פגישת
 שבין בעימות ב׳ לפרק הביאה שבוע,

 והטלוויזיה. הרדיו של מחלקות־ד,חדשות
 מח־ מנהל באמצעות התלוננה הטלוויזיה

 על סער, טוביה שלה, לקת-החדשות
אנשי של והאתיקה חוסר־הקולגיאליות

7 היורש מי
גילעדי מנהד־ספורט
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