
באפו מיסמך
 והוועד המליאה פיקוח על רשות־השידור מליאת של הדיונים מחזור במהלך

 מיסמך, פאפו אהרון עו״ד הביא הטלוויזיה, של מחלקת־החדשות על המנהל
פון שם (על נקדי״ ״מיסמך המכונה למיסמך־העבודה לצרפו שביקש די ר,  נ
מחברו.) ,רוגל,

:פאפו״ ,״מיסמך של תוכנו הנה
 משוא־ ובחוסר במהימנות בדייקנות, ישודרו אחרים ושידורים חדשות )1(
חד־צדדית. פרשנות ולא פנים,
 הדיעות כלשהי בצורה ביטוי לידי יבואו לא המשודרות בתוכניות )2(

 השנויים־ לנושאים הנוגע בכל ומגישי־התוכניות עובדי־הרשות של וההשקפות
בציבור. לדיון העומדות שוטפות בבעיות או וחברתי מדיני אופי בעלי במחלוקת

 או בהגינות, או הטוב בטעם פגיעה משום בו שיש חומר ישודר לא )3(
 שיש או הציבורי הסדר להפרת לגרום או לפשע להסית או לעודד כדי בו שיש

הציבור. ברגשות פגיעה בו
 דגל־ מגילת־העצמאות, של בכבודם פגיעה בו שיש חומר ישודר לא )4(

מדינת־ישראל. של הנשיאות ומוסד הלאומי ההימנון סמל־המדינה, המדינה,
 ולהקפיד המדינה, אוייבי של מצידם ישירה תעמולה מלשדר להימנע יש )5(

 באופן או ישירים בראיונות עויינת תעמולה להפצת מידע הגשת שבין הגבול על
רשוודהשידור. מנכ״ל בידי תהיה ההכרעה — ספק של במיקרה אחר.
 מתאים לביטוי מקום יינתן בשידורים כי להבטיח היא המנכ״ל חובת )6(

 בך על קפדנית שמירה תוך בציבור, הרווחות שונות ודיעות השקפות של
 בין הנכון היחס יישמר שנויים־במחלוקת פוליטיים בנושאים שבשידורים

בכנסת. האחרונות לבחירות הפרופורציות לפי בציבור, הרווחות ההשקפות
:פאפו מציע נפרדת בהחלטה

 השידורים, בכל מעתה ייקראו שבארץ־ישראל ועזה שומרון יהודה, אזורי
 או ;ועזה״ שומרון יהודה, ״איזורי :הבא האחיד בנוסח בחדשות, זה ובכלל

 הכינויים שאר מכל מעתה להימנע היא העובדים חובת ועזה״. ״יו״ש בקיצור
וכר. מוחזקים״ ״שטחים ״שטחים״, ״גדה״ כגון בידיהם, הנהוגים

1■ 1■ ■ ! '

 ל״מיסמך כנספח פאפר׳ ״מיסמך את קיבלה טרם השידור רשות מליאת
 באפשרותו שיהיה לכך סימנים נראו לא המליאה של האחרונה וישיבה נקדי״,

השידור״. ״רשות עובדי את המנחה ממיסמך־העבודה לחלק להפכו פאפו של

שיחר
צליש

ב החזר!ר, ח ר מ ד
 ב־ הרגישה שכתבתו סדן, לגיל ••

 ה־ רצח על אירועים יומן — השבוע
 החזירה אכו־רביע המאד שייח׳/ח״כ

 שיחת המרחב. אל הישראליים הצופים את
 עיריית ראש של ומעורבותו השבט זיקני

מעו את המחישו נאווי, אליהו באר־שבע,
 מאמרים מאלף יותר במרחב ישראל רבות

,סוציולוגיים. ומחקרים

*ש1ע|3 אינדיא!׳
 אינדיאני סירטו על לוי רמי לבמאי >•

 אדם מאת סיפור פי על המבוסם בשמש
 התהום את מציג לוי של סירטו כדוד.

 ב־ השניה לישראל האחת ישראל שבין
 מבלי הישראלית, בחברה השקפות־העולם

 באמצעות אלא דגלים, מיני בכל לנפנף
ה אלים במתח מניורי, אנושי, סיפור

 והי- לוי הבמאי חיילים. שני בין מתפתח
 דכטוב, ומיכאל גרי דיתה תסריטאים,

 וטלוויזיוני. קולנועי הישג ליצור הצליחו
 למיניהם האמינות מחסומי את שברו הם

 שהטלוויזיה הבל הלשון. מחסומי ואת
כזה אחד סרט מפיקה איה הישראלית

לוי במאי
האמינות״ מחסום את ״לשבור

נוש מספקים הישראליים החיים לחודש.
בשבוע. כאלה סרטים לתריסר אים

ג צל״
ב נווד 130־0 > סקי (■שיד! דז

הכתבה על גולדשטיין לאורי *
 שבה אירועים, יומן — בהשבוע המוזרה

המרכ לדמות שילנסקי דוב ח״כ את הפך
 זה לא הבחירות. הקדמת על בוויכוח זית

 במתכוון, שלא הצליח, שגולדשטיין בילבד
 גמור, וכשוטה כמוקיון שילנסקי את להציג

 בבעייה מדהימה בשיטחיות שטיפל אלא
 המאבק השבוע: של המרכזית המדינית

נלעגת. בצורה שהוצג הכנסת, להתפזרות

ת311 תל־וו׳ ב1ש ד
 כתבתו על גיד (״כיימול״) לחיים !•

 תחת תעודי, סרט של למימדים שהתארכה
 מופע־התרבות ונושאה ,80 תל־חי הכותרת
ב להשניא, הצליח גיל זה. בשם שנערך

 ■פיט* הצרפתי, מבקר־האמנות עזרת
 !אברהםהצייר של וקול-הרקע ראסטני,

 המודרנית האומנות את אופק־אלג׳ים,
 שהיה מי ובעיקר הישראלי, הקהל על

ה כתבת־הסרט את תום עד לשאת מוכן
זאת.

ם י ע הקול י ר ח א מ
חוזרים ,ושות קירשובוים

תעשייתי, לשקט ציפיות למישהו היו אם
 הישראלית, בטלוויזיה יצירתי, לשקט או

לא. ותו לב משאלות אלה היו

 מחלקת־ מנהל הודיע אלה בימים
(״מו מרדכי לשעבר, התוכנית־העבריות

 להתייצב כוונתו על קירשנכדים, טי״)
ש מצפה הוא באפריל. באחד לעבודה
ב תעסוקה לו תספק הטלוויזיה הנהלת
 המיק־ ליכולתו ובהתאם לכישוריו, התאם

צועית.
 לשוב העומדות דמויות־מפתח שתי עוד

 העומד ,תדן,3ע רם בטלוויזיה: לעבודה
 לענייני־תרבות כנספח תפקידו את לסיים

•טילון, ודן בלונדון, ישראל בשגרירות

(בהפגנה) קירשנבוים חוזר
לכישוריו״ בהתאם ״תעסוקה

במח הוארכה אשר בניו־יורק׳ ששהותו
מאו חודשיים להסתיים עומדת השנה, צית

יותר. חר

הרווק■ המ״לכוד

 מאנשי-המערך כמה של החליפות תפירת
 השידור רשות של הבכירות למישרות

 עת. בטרם להיעצר עשוייה ומנכ״ל) (יו״ר
הנוב המישפטיים, ההיבטים של בחינה

ב כי מגלה רשות־השודור, מחוק עים
 ירון ראובן הפרופ׳ עומד במארס אחד

כיו״ר שנייה לתקופת־כהונה להתמנות

 תקופת־ כי קובע החוק רשות־השידור.
 שלוש בת היא הרשות יו״ר של כהונה
 פרופ׳ של כהונתו הפסקת ולשם שנים,

החוק. בשינוי צורך יהיה כיו״ר ירון
 זו ברשות, השנייה הבכירה המישרה

 בחוק. היא גם מוגדרת מנכ״ל־הרשות, של
ה והמנכ״ל שנים, לחמש היא הכהונה
מח להשלמת מתקרב לפיד, יוסף נוכחי,

כהונתו. תקופת צית
 הליכוד שילטון של הראשונה בשנה

ה אנשי רשות־השידור בצמרת עמדו
 על לחזור עשוי הגלגל עכשיו מערך.
 יעמדו שילטון־המערך בימי בהיפוך. עצמו,

רשות־השידור. בצמרת אנשי־ליכוד
 במיסדרונות שנעשתה הנושא, של בדיקה

 מעובדי־הרשות שרבים הבהירה הטלוויזיה,
 הרשות של מאמצעי-ההגנה שאחד סבורים

 כהונת דווקא הוא פוליטיזציה יתר מפני
 מפלגה על נמנים שאינם ומנכ״ל יו״ר

שלטת.

ה ד בו ע ה ר־ מ ד ס ימין ש
כ תפקידו את שילון דן סיים כאשר

הוא הטלוויזיה, של מחלקית־החדשות מנהל

 ספר-עבודה, בהכנת חודשים כמה עבד
וכיש ׳מחלקתו הישגי את סיכם בו ספר

 קפדני פירוט תוך כהונתו, במהלך לונותיה
 כהונתו במהלך ניצב שלפניהן הבעיות של
זו.

יכין, חיים יורשו, מכין אלה בימים

 את מפרט הוא ישבו דומה, ספר־עבודה
■מחלקת־החד־ בראש ניצב ישבה התקופה

שזית.
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ל עומד רב־מימדים רדיופוני אירוע
 עורך־התוכניות צה״ל. בגלי בקרוב התרחש
 סידרת- אלה בימים מסיים קוטני יואב

 (עשרות פרקים עשרות כמה בת תוכניות
 זו תחנה למאזיני שתביא שידור), שעות

 וה״בטילומניה״. הביטלס להקת תולדות את
 הסידרה הכנת על לעבוד שהתחיל קוטנר,

 לה מעניק לנון, ג׳ון נרצח בטרם עוד
 ההיסטורי המימד את הרצח, אחרי עתה,
 אוספים מתוך קטעים יובאו בסידרה שלה.

 ושידורים ״לבנות״, הקלטות של נדירים
זו. להקה של בלתי־ידועים והקלטות
 קוט* יואב של תוכנית־רדיו זכתה בעבר

 מקרטני, פול החיפושיות באיש שעסקה נר,
בינלאומי. בפרס

־11*0 0013 גיהינום
 רשות־השידור לערוך שעומדת בתחרות

בתח ישראל את שייצג הפיזמון לבחירת
 1 להשתתף עומדים אירוויזיון, הזמר רות
 מהם שארבעה מחברי־השירים, 12 בין
 יותר המתגוררים ״יורדים״ בבחינת הם

ב ישראל. לגבולות מחוץ שנים מחמש
 מנהל אמר זו, עובדה לחשיפת תגובה

 ,חסון, חנוך בטלוויזיה, מדור־הבידור
 ליורדים, סנקציות שיקבע האיש אני ״לא
ש דברים הממשלה קבעה לא עוד כל

 חצי על השמועות התבדו כאלה...״
 בסוכנות יכין חיים שקיבל נוספת מישרה

 למרות >•!• יחסי־ציבור כאיש היהודית
באמ רשות־השידור, בין שהמשא־והמתן

 והנהלת אגף־הנכסים־הממשלתיים צעות
 כלל בבניין קומה שכירת על כלל, חברת

 הולך השידור, הרשות לשימוש בירושלים
 שלמה הרשות, שסמנכ״ל הרי ומתארך,
 שהנושא הסיכויים לגבי אופטימי עכאדי,

 הרשות של הדיור ומצוקת בקרוב, ייסגר
• רב לזמן תיפתר •׳  כעם אחד יום !
 בטלוויזיה, מחלקת־החדשות של מנהלה

 שונות התרשלויות על פער, טוביה
וסי עובדיו את כינס הוא במחלקתו.

ש אחד הבא: הסיפור את להם פר
 היפאנים. למדור הוכנס לגיהינום הגיע

 והתלונן: בשטן פגש ימים כמה כעבור
 חשמל מזרימים בבוקר, 4ב־ אותי ״מעירים
 אחר,״ למדור העברה ״תבקש וכר. בגופי,״

 הגרמני. למדור והכניסו השטן, לו ייעץ
ו בשטן שוב פגש ימים כמה כעבור
מזרי בבוקר, 4ב־ אותי ״מעירים : התלונן

 במים אותי שוטפים לגופי, חשמל מים
 קשה״. לעבודה אותי ומוציאים רותחים
 לו ייעץ אחר״, למדור העברה ״תבקש
הישראלי״. המדור את ״תבקש השטן,

 האיש שאל ״1 טוב יותר זה ״ואצלם
 הכללים ״תראה, השיב: השטן בגיהינום.
היש אצל אבל אחידים, הם בגיהינום

 החשמל בבוקר, 4 אינו בבוקר 4 ראלים,
 רותחים אינם רותחים מים חשמל, אינו

עבודה״. איננה והעבודה

סער טנהד
עבודה״ אינה ״!העבודה

ם54 2264 הזה חעוד


