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שע הטלוויזיה, של הכלכלי לכתב •  אלי

 עם שערך בראיון שהצליח שפיגלמן,
 אדידור, יורם שר־האוצר־והתיקשורת,

 עימות ליצור אירועים, יומן — בהשבוע
 נבחר־ ובין חופשית עיתונות בין ישיר

בלתי־חופשית. עיתונות מעדיף שהיה ציבור
 את הטלוויזיה לצופי המחיש שפיגלמן
 סעיף־ שניצלה הממשלה, של ״אי־צידקה

 הפקעת לשם רשות־השידור בחוק חירום
והמצלמות.״ המיקרופונים

 עצמו את נימק שבו המכובד האופן
 מנכ״ל אירועים יומן — השבוע במהדורת

 על שהגן לפיד, ירסןש השידור, רשות
 מקודמיו מעטים שרק כפי הרשות עובדי
הו רשות־השידור, חוק שנחקק מאז עשו,
 שנעשתה עריפת־הראשים אחרי שגם כיח

ממלכתי נשאר זה כלי־תיקשורת בטלוויזיה,

שפיגלמן כלכלי כתב
הממשלה ׳את לא הציבור, אח לשרת

 לשרת נועדה הטלוויזיה ממשלתי. לא —
הממשלה. את ולא הציבור, את

ד העתיד ס ש ״ *סין ח
 הטלוויזיה בבניין ביותר החמה השמועה

שמת הדרגתי, הידוק-קשרים על מספרת
 ומנהל הבכיר השדר בין אלה בימים רחש

 ובין יכין, חיים בעבר, מחלקת-החדשות
 על במיפלגת־העבודה, בכירים עסקנים

הבחירות. אחרי כמנהל־הטלוויזיה מינויו
 של זו בדרכו ניצבים רבים מיכשולים

 מנכ״ל- עם יחסיו — שבהם והגדול יבין,
ב לשמש העומד לפיד, 5ידםן הרשות,
 יוחלף לא אם וחצי, כשנתיים עוד תפקידו
הבחי אחרי מייד הבאה הממשלה על־ידי

זאת. המאפשר בחוק סעיף לפי רות,
 עם בערבי־ראיונות יבין עוסק בינתיים

 במהלכם הארץ. ברחבי פעילי-ההסתדרות
ב העקרוניות עמדותיו את מבהיר הוא

 גם זאת עושה הוא תיקשורת. ענייני
 של בספר־השנה מאמריו בנוסח ברשימות,

 העבודה מפלגת ובירחון ישראל עיתונאי
* מיגוון.

סוף - עפירב
 עמירב, משה רשות-השידור, דובר

 את שליווה האיש מתפקידו. לפרוש עומד
 הדובר, בתפקיד שנים כמה במשך הרשות

 מדיניותה עיצוב במערכת נכבד חלק נטל
ותדמיתה. הרשות של

מתפ מתפטר שעמירב טוענת השמועה
 מפקידים התובע החוק במיסגרת קידו

 מעבודתם, לפרוש שירות־המדינה ומעובדי
לבחירות. לרוץ בכוונתם יש אם

ש הגוהפני התופ

איר9*1^ח? יעקב של
 מיעקוב שעבר בשבוע מנע הגורל צחוק

ר, אי מ חי  הפרק את לראות מבט, עורך א
 שאביו האש, עמוד הסידרה של השישי

כיצד מתואר זה בפרק מגיבוריו. אחד הוא

 המשבר על סידרת־כתבות הכין ליס,
 וקרנית) כליות (בעיקר בהשתלת־אברים

 ניתוחי שיעור ירידת ועל בבתי־החולים,
 חוק שתוקן מאז אחוזים בעשרות ההשתלה

 פנתה דורון שרה ח״כ נתיחת־המתים.
 שכתבותיו בטענה דשוודהשידור, למנכ״ל

 הביאה הפניה החוק. נגד יצאו ליס של
 להגיב לפיד, יוסף מנכ״ל-הרשוח, את

 על כיפה ליס לבני שיש ״טוב ולומר:
 להחשיד ניתן שלא לכך רמז — הראש״

הדת. נגד לצאת בניסיון הטלוויזיה את

ה בין העיפוה סוור טובי

דר עמ״רס דבין

הת גבוהים בטונים מילולית היתקלות
 הטלוויזיה של מחדרי־העריכה באחד נהלה

 מנהל לבין ניר עמירם הצבאי הכתב בין
טוב בפועל, מבט ועורך מחלקת־החדשות

 זו: מילולית להיתקלות העילה סעי• יה
 על החוזר הדיון על ניר שהכין כתבה

 של בוועדת־החוץ־והביטחון תקציב־הביטחון
 כינה שסער במה ליווה שאותה הכנסת,

פרשנות״. ״מישפט

ססקונל
ה ל ובשר חו ג פו מ

הליכוד ממשלת כישלונות על

פאפו) (עם כלוך נציג
הנולד את רואה הבא המנכ״ל

 שנות ארבע על ניר עמידם של המעולה כתבתו שעוררה הציבורי הרעש
 של דבריו שעוררו הרעש לעומת וכאפס כאין היה בגין ממשלת של כהונתה

 בלוף, דניאל דבר כתב המערך, מטעם רשות־השידור של הוועד־המנהל חבר
 ובלתי- בלתי-מאוזנת היתד. שהיא וטען ניר, עמירם של כתבתו את שביקר
 ממשלת בפעולת חיוביים דברים היו כי בעקשנות טען בלוך לשידור. ראוייה

 בוועד־המנהל, בלוך של עמיתו ניר. עמירם של בכתבתו הוצגו שלא הליכוד,
 עמיתו של העיתונאי האיזון לנוכח והמום פעור־פה ישב אלמוג, ניטים

למיפלגה.
 יו״ר פאפו, אהרון עורך־הדין של לדבריהם זו בביקורתו הצטרף בלוך

 שטענו ינון, מיכה עורך־הדין המפד״ל ושליח ויינשטיין אריאל הרשות
 יוסף הרשות, מנכ״ל ורבת־עיוותים. משוא־פנים בעלת גרועה, היתד, הכתבה כי

 אירועים, יומן — השבוע במיסגרת הכתבה של הקרנתה את שאישר לפיד,
והדיווחיות. העיתונאיות מעלותיה את משבח שהוא תוך מאחריה, להתייצב המשיך

 מינוי לקבל המתעתד שבלוך, טוענת הטלוויזיה במיסדרונות רווחת גירסה
 מחבר הוא שלו הביוגרפיה שאת פרס, שימעון מטעם רשות־השידור כמנכ״ל

 יוכל ביצועי, בתפקיד שבהיותו כדי בוועד־המנהל שאמר מה אמר אלה, בימים
 בטלוויזיה להציג שיש טענתי בוועד-המנהל, באופוזיציה הייתי כאשר ״גם :לומר

הממשלה.״ של חיוביים הישגים
 — דבר לקוראי דווח לא בוועד־המנהל בלוד דניאל של דבריו על אגב,

כחבר־המערכח. בלוך מכהן שבו היומון

מד מל לזהח ו

 שבהם מאמרים כתב אחימאיר, אבא אביו,
 בכינויי- ארלוזורוב חיים הד״ר את כינה
 ״ערל־זה־רב או האדום״ כ״הינוקא גנאי
 ארבע...״ על היטלר לפני לזחול הבא

 אחימאיר יעקוב של להיעדרו הסיבה
ממ כאורח בגרמניה, ביקורו הארץ: מן

שלתה.

ד5* חי׳כ ט מאיים ל

 כאשר גם שכח לא מלמד ח״כ של כעסו
 של חצות כימעט במהדורת המעוות תוקן
לילה. אותו

ה ומפסה מוח ל 11 פ פי  ח

* דיס פג׳ של
בני לענייני־רפואה, הטלוויזיה כתב

 חיים הכתב של סירטו/כתבתו משלוח
 הטלוויזיה של ככתבת־ייצוג ענן צל גיל

 לתחנה, כבוד יביא לא בינלאומית לתחרות
 מוקרן אלה בימים שלה שכרטיס־הביקור

 האש. עמוד הכותרת תחת שלישי יום מדי
 בידי נעשה לא ענן צל שמישלוח אלא

 טרם האיכויות את שבחנה מיקצועית, ועדה
 של החלטת־יחיד סמך על אלא המישלוח,

 • • שימעוני יצחק מנהל-הטלוויזיה,
 בחודש מחלקים שבו האינטנסיבי, האופן

 כמה הביא ברשות־השידור, פרסים האחרון
 קיבלו שלא עובדי־הרשות שבין מהבודדים

 בשם מקום־עבודתם את שכינו לכך פרסים
• השידור״ ״פרסות  עודד הבמאי •
 שבגלי 4ל־ 2 בין בפינתו ביקר קוטלר

 להפוך חיפה עיריית של כוונתה את צה״ל
 ולהסיר בישראל ביותר המתחסדת העירייה

 האירוטי הגוון בעלי כרזות־הקולנוע את
 קוטלר בעיר־הכרמל. לבתי־הקולנוע מעל

 מעדיפים חיפה ״בעיריית :השאר בין אמר,
 חזה על באיטליזים מפוגל בשר של קילו

• בעיר...״ הקולנוע בכרזות  ביקורת •
 ובמנהלו הכללכי בדסק הוטחה חמורה

 סער, טוביה מצד שפיגלמן אלישע
 בעיק- הצעות־דיווח הציע לא שהדסק על

 בשבוע בבורסה, השערים נפילת בות
• שעבר  במיסדרונות חדשה בדיחה •

 הרשות פרסי כי טוענת, רשות־השידור
 מוענקים להיות עומדים רצופה להופעה

שהו ימיק, ולי דילץ אלן לשחקנים
 מכל יותר המירקע פני על באחרונה פיעו
 • • הקנויים הסרטים במיסגרת אחר, אדם

 הדין שורת לתוכנית־הדת צינית תגובה
 בן־נר יצחק הסופר צה״ל בגלי הביא

 אמר: בן־נר לעכשיו. נכון בתוכניתו
 של המוברחים סידרת היא ״שורת־הדין

• הישראלית...״ הטלוויזיה  גלי איש •
 פרם את תרם הראוכני עימנואל צה״ל

 שיירת תוכניתו על שקיבל רשות־השידור
ישראל. לביטחון לקרן יחיעם

 ביום שהתחולל הפרלמנטרי, המאבק
 והאופוזיציה הקואליציה בין שעבר שלישי
 לביטוח־בריאות־ הצעת־החוק על בכנסת

 ח״כ בין קולני לעימות הביאה ממלכתי
 מחלקת- מנהל ובין מהמפד״ל מלמד אברהם

בנו סער, טוביה בטלוויזיה החדשות
 במיז- רבים ועיתונאים חברי־סנסת כחות

 הכתב ששידר ידיעה העילה: נון־הכנסת.
 בשידור לימור, מיכה לענייני-הכנסת,

 אותו של מבט מהדורת במהלך ישיר,
 יימנעו המפד״ל חברי כי שציינה ערב,

 אליעזר השר של הצעתו על מהצבעה
 אנשי הצביעו שעות כמה כעבור שוסטק.
הצעת־החוק. נגד המפד״ל

 מחלקת- מנהל את לימד מלמד ח״כ
 בדימוקרטיה שיעור הטלוויזיה של החדשות

דב השאר, בין בפניו, והטיח הישראלית,
 ואת אותי תרגישו עוד אתם בנוסח: רים

 אני הכנסת! של בוועדת־הכספים נחת-ידי
 מיילון 350 את לרשות־השידור אאשר לא

 עזרתי הרי ואני גרעונות לכיסוי הלירות
 בוועדת־הכספים השנים כל במשך לכם
המר! זבולון נגד

בורג) והשר לוירנץ ח״ב (בין מלמד ח׳׳ב
!לירות מיליון 350 אאשר לא

ם50 ל עו ה ה 2268 הז


