
בשער בא השוער וחגור: הגו□
 אלד. בימים הרווחת האווירה את

 מסמל הטלוויזיה ישל במחלקת־החדשות
 ששימש גוט, אבי בשם צעיר כתב
הטל בבניין כשוער לאחרונה עד

 למח- מיקצועיית הסבה ועבר וויזיה׳
לקת־החדשות.

 ותיקים כתיבים כאשר אילה, בימים
 (השטחיים חלבי רפיק כמו ומעולים

 (היאחזויות), גורן יגאל המוחזקים),
 ואורי (כלכלה) שפיגלמן אלישע

 כימ־ יוצאים אינם (חברה)גולדשטיין
 מהשטח, לדיווחים צוותים עם עט

 המביא גוט, אבי מקומם את ממלא
 נושאים יעל שתי־וערב של כתבות
רבים.

 כתבה היתד, גוט של שיא־הישגיו
 יומן — להשבוע שעבר בשבוע שהביא

 באשדוד, במישפחה שעסקה אירועים,
 בנסיבות מתה הנוכריה האם שבה

 מישפחה ילדי מאושפז. והאב טראגיות
 הבת של המורה בידי מוחזקים זו

 את גוט ישאל הכתבה במהלך הבכורה.
י״ אבא בלי מרגישה את ״איך :השאלה

 מיקצועיית תמיהה עוררה השאלה
 היא מחלקת־החדשות. ותיקי אצל רבה
 מנכ״ל של מעינו גם נעלמה לא

 שהעיר לפיד, יוסף רשות־השידור,
 זה נוסח על מחלקת־החדשות למנהל

גום. של
 שימחה מעט עוררה לפיד של ההערה

 ממלא שגוט הוותיקים, הכתבים אצל
״עוב העיר: מהם ואחד מקומם, את

ו הגוט בשיטת עכשיו עלינו דים
 ורוצים בגוט, אותנו מכים — הגזר

הגזר.״ בטעם כתבות להם שנביא

גוט כתב
״7 אבא בלי מרגישה את ״איך

שיחר
הקלעים מאחרי

46 סעיף
בתול ביותר החמורים המשברים אחד
 בימים מתחולל רשות־ד,שידור של דותיה

 ארי־ יורם שר־האוצר, יועץ ביגלל אלה
 הכתבים בפי (המכונה אורן, אורי דור.

 מילחמת־ הכריז ,אחיתופל׳), הכלכליים
 ראש נגד תא-כתבי־הכלכלה, נגד הורמה

 אלישע בטלוויזיה, הכלכלי השולחן
ב הטלוויזיה מסקרוית ונגד •טפיגלמן,

 (הארץ) גלילי לילי היומית, עיתונות
(דבר). צימוקי וטובה
 של החלטתו מאחרי העומד הוא אורן

 בידי לטלוויזיה להתראיין המסרב ארידור,
 שיגר שעבר בשבוע שפיגלמן. אלישע

 מנהל סער, טוביה אל מיכתב אורן
 שאין לך ידוע ״היטב חטיבת־החדשות.

 של הופעתו להחרים רשאית הטלוויזיה
 לבחירה עמדה הממשלה אחר. או זה שר

ו אמונו. את וקיבלה הציבור, עיל־ידי
 הציבור, את לשרת אמורה הטלוויזיה

 אין אלה לכל לדעת. זכותו את ולממש
 להתראיין שר־האוצר של לסירובו קשר

 לכם...״ כתבנו דיווחיו פי שעל לכתב,
 לאלץ כדי ומאיימים, בוטים דברים ועוד

 את להדיח עליו, הממונים ואת סער, את
ממישרתו. שפיגלמן
 בכלי-תיק- כתב להדיח וניסיון מאחר

יועצו, ו/או שר של רצון בשל שורת,

אורן יועץ
מהעיתונאים זה את אכל

עיתו של העקרוניות בזכויות לפגוע עשוי
 עקרוני, בימכתב סער, השיב חופשית׳ נות

 לך להבהיר רוצה ״אני כתב: הוא שבו
הח לא הטלוויזיה כי חד־משמעי באופן
שר את תחרים ולא מחרימה לא רימה,

 מידה באותה אחר. שר כל או ד,אוצר,
 כתבנו את מחרימים אינכם כי מקווה אני

אחר. כתב כל או כלכלה. לענייני
 לראיין יבקש כלכלה לענייני כתבנו ״אם

 כיוון ׳תידחה, והבקשה שר־האוצר, את
 לטעון תוכלו לא הכתב. ־את שתפסלו
 לא שהחרימה. .היא שהטלוויזיה אחר־כך

 תכתיב כלשהו חיצוני מגורם לקבל אוכל
 החדשות. בחטיבת המישרות לאיוש באשר

 היא מראיין, ומי מה, מסקר מי הקביעה
שלנו. פררוגטיבה
 חלילה, ׳נגיע, ׳שלא מקווה אני ״כאמור,

 בכלל, אותנו מישהו יחרים שבו למצב
בפרט...״ שלגו כתב או

 השר ׳ליועץ סער שיל תשובתו דברי
 לשר ייעץ והוא אורן, אורי את הרתיחו
 להתראיין ■ולא בסירובו, ולעמוד להמשיך

 שר־האוצר זימן במקביל, שפיגלמן. בידי
 יוסף ,רשות־ד,שידור מנכ״ל את אליו

 יצחק הטלוויזיה, מנהל ואת לפיד,
 את בחזרה לקבל מהם ויתבע שמעוני,

הטל ומנהל המנכ״ל סער. של מיכתבו
ה ולכתבי לסער והעניקו סירבו, וויזיה

עקרוני. גיבוי טלוויזיה

 אורן הגיש בישפיגלמן, למאבקו במקביל
העיתו נגד תלונה העיתונות למועצת

 ולילי (דבר) צימוקי טובה נאיות
 שפירסמו ידיעה בשל (הארץ), גלילי
 שהיועץ אמרה היא בעיתוניהן. שתיהן

 הרדיו כתב עם ישירות התקשר אורן
 יצטרך ״מישהו לו: ואמר סוקניק, גד

 מוקדם פיירסום על ברדיו הדין את לתת
 בדברי הצפויות...״ להעלאות־ד,מחירים

 כי אורן טען למ׳ועצת־ה,עיתונות תלונתו
שתיהן. מצד אופי״ ב״רצח מדובר

 ברשימה המצויים גוספים, עיתונאים
גידעיון :אורו/ארידור של השחורה

 טל ואברהם אחרונות מידיעות עשוג
 לאגודת״ ׳תלונה אורן הגיש (שנגדו מהארץ

בתל־אביב). העיתונאים
ה אורן אמר ״מקורבים״ עם בשיחה

 וחצי, שנים משלוש יותר במשך כי שבוע
 דויד שר־הישיכון, של כיועצו עבד שבהן

 מהעיתונאים, זה את ״אכל״ הוא לוי,
 להם יחזיר הוא הבחירות, אחרי ועכשיו,

אפיים. אחת מנה
 איתנה רשות-ד,שידור והנהלת מאחר
 ארי־ של לתבתיבם להיכנע שלא בדעתה

 בחזרה לקבל בכוונתם אין ואורן, דור
 במיסדרונות סער. טוביה של מיכתבו את

 יפעיל מהרה שעד מצפים בניין־הטלוויזיה
 רשות־ חוק של 46 הסעיף את שר־האוצר

שד,ו זכאית ״הממשלה האומר: השידור,

 של הכללי המטה הודעות וכן דעותיה,
 הג״א, ראש ■והודעות לישראל צבא־הגנה

 לסדרים בהתאם הרשות על־ידי ישודרו
בתקנות...״ שייקבעו
 ארידור יפעיל הטלוויזיה, אנשי לדעת

ברא הפעילו שהוא כפי הזיה הסעיף את
העשירית. לכנסת מערכת־יד,בחידות שית

תסורים מ־כרזים
 האחרון בחודש ׳שנערכו מיכרזים שני

 נושאי־שיחה עדיין מהווים ברשות־ד,׳שידור
האלקטרונית. התיקשורת בחוגי

 דשות־ דובר מישרת על מהימיכרז
 חבדל אריאדה נבחרה ישבו השידור,
 כהן, מיקי על סיפור הגיע לתפקיד,

למישרה. המועמדים מתריסר אוזד שהיה
 בדרום־אפריקה, שליח בעבר שהיה כיהן,

 מי הורוביץ, לארי של מועמדו היה
 ראש־הממשילד, שיל האישי יועצו שהיה

 כיועץ כיום המכהן תיקשורת, לענייני
ב ישראל בשגרירות הסברה לענייני

ב היתד, חוגי־הממשלד, לדעת וושינגטון.
 דחייה משום כהן של מועמדותו כישלון
 של מחצרו שהגיעו המלצות של ישירה
בגין. מנחם

 מיכה זכה מבט, עורך למישרת במיכרז
 (״צבה״)צבי היה המועמדים אחד לימור.

 רשות־ כשליח לאחרונה עד שכיהן גורן,
 שנשאל היחידה השאילה בלונדון. השידור

 ״ספר :היתד, המיכרזים ועדת על־ידי גורן
 לקראת באנגליה הנערכות ההכנות על לנו

צ׳ארלס...״ הנסיך של נישואיו
 מבט עורך למישרית נוספת מועמדת

 של האחרון בחודש שהיא חן, יעל היתד,
 בתפקידה מאוד עד שהצליחה חן, הריונה.
 אירועיס, יומן — השבוע כעורכת הקודם

 :ועדת־המיכרזים חברי עיל-ידי נשאלה
 כעורכת לתפקד בהריון אשד, יכולה כיצד

 ייגמר ״ההריון חן: שיל תשובתה מבט?
 היותי שעצם סיבה כיל ואין חודש, בעוד

בעבודתי.״ אחרת או זו בצורה אם.יפגום

פסקול

 יאיר שהשקיע הכביר המאמץ אחרי
ל ליל־ד,בחירות מישדר באירגון שטרן

 בית לחופשה יצא הוא העשירית, כנסת
• באכזיב ימים כמה  מנהל גם ;•!•ו

ה אחרי יצא לב־ארי, גירעון הרדיו,
 ב־ שבועות כמד, בת לחופשה בחירות

 בהיעדרו, ממלא, מקיומו את חוצלארץ.
 •י•׳• לפיד יוסף רשות-השידור, מנכ״ל

 דודו הבדרן את יחליף מי השאלה על
 ״פרשת בשל אותה, שזזק בתוכנית טופז

 העובדים אחד השבוע אמר הצ׳חצ׳חים״
 הטבעי ״המועמד הטלוויזיה: של הטכניים
 אתי כיוון העובד צ׳חי.״ הוא לתפקיד

 שימ׳י יצחק הטלוויזיה, למנהל דבריו
 • ״צחי״ כל בפי המכונה עוני,
 רשות-השידור של יועצי־הלשון בקרב
 ים ניס הספורט כתב רבה תרעומת עורר

 ■מתחרויות חי שידור במהלך קיוויתי.
 על אמר העשירית במכביה האתלטיקה

 ששבר הרמט, גידעון המתחרים, אחד
 ״הירמט :בקפיצה,־לגובה ישראל שיא את
ה הבלשנים, לדברי עצום...״ פוש ניתן

 בעברית קיימת עדיין ״דחיפה״ מילה
• • ! • ב המתנהל במאבק, הדואים יש ו

 אורי שר־האוצר יועץ בין אלה ימים
 את רשות־ד,שידור, צמרת ובין אורן

ה הדוברת של הראשונה טבילת־האש
 שעד רבדל, רכדל. אריאלה חדשה,
 מישרד־ דוברת היתה שעפר השבוע
 במחיצה שנים כמה במשך עבדה השיכון,

שר של יועציו אז שהיה אורן, עם אחית
 רבדל של נאמנותה לוי. דויד ד,שיכון

 עשויי,־! זה מאבק במהלך לרשות־ד,שידור
• החדש בתפקידה מעמדה את לייצב •  • ׳
 מסקת עדן (״מוטי״) מרדכי הרדיו כתב

 גוון בעלי אירועים האחרונים בחודשים
 בחטיבת״ חבריו בקרב ״דתי״. או ״ימני״

 כתב בכינוי עת זכה ברדיו החדשות
 אותה האהדה בשל ברדיו, גוש־אמונים

• להם מביע הוא •  מוקד מישדר •
ה במחצית נדחה האחרון הרביעי ביום
 שיר־החינוך־ של ביוזמתו ויותר, שיער,

 מוכן היד, שלא המר, זבולון והתרבות
 מישחק־הגמר במקום ייערך עמו שהדיון

 ישראל נבחרות בין המכביד, של בכדורסל
ה לראשי הבהיר המר וארצות־הברית.

 בשל אותו ■שישנאו מוכן שאינו טלוויזיה
• כך !• •׳  עמוד ישל האירגוני המפיק !

 אייזנמן, (״יענקלה,״) יעקוב האש,
 של מישרה אלה בימים לקפל עשוי
 מחלקת־התוכניות למנהלת אירגוני עוזר

ל כניסתו עם סופר. אסתר בעברית,
 לעיסוק להתפנות סופר ׳תוכל זה תפקיד

 תוכניות גיבוש שיל הרעיוניים בצדדים
בעתיד. הטלוויזיה של התוכניות ושיבוץ

״13א3 עול ס□ ־־התר ״וזח על אחימאיר
 עורך חשף בתל־אביב דנציג איתן בהנחיית בערב־ראיונות

 שבה בתקופה מעולמו, מעט אחימאיר,׳ יעקוב לשעבר, מבט
 לשאלות השיב הדברים, שאר בין זו. בכירה בעמדה כיהן

:מראיינו
 עידוד מקבל אתה שבה עבודה מקום אינה ״הטלוויזיה >•

עושה.״ שאתה מה על כלשהו
מילוא, רוני כמו אנשים אצל כזאת התלהבות יש ״אם !•
 על הצביעה שהטלוויזיה זה על רגשי־נקם איזה ■להם יש אולי

 על תגובה אולי וזו הכלכלי, בתחום בעיקר הממשלה, מחדלי
כך.״
הטלוויזיה. את שונא הציבור ,עליהום׳. ■באווירת חש ״אני •1
 יכול מהטלוויזיה. אי-נחית מאיזו סובל שהציבור ׳לחוש יכול אני

זה.״ כנושא עצבנות או עייפות בציבור שיש להיות
 פוליטיים בלחצים לעמוד שיכול אדם שאני מניח ״אני •1

 מזה. מתעייף אתה דבר ישל בסופו אבל מלמעלה. המוכתבים
 מצפה לא היא לך. שמפרגן מוסד לא זה רשות־השידור הנהלת
 עידוד אין נאמנה. עבודתך יאת עושה או מצליח, אותך לראות

מצליח.״ אתה אם כתף׳ על טפיחה או
 אהרץ עוירך-יהדין של האישיות ׳השמצותיו על (בתגובה •

 על אגיב ■שלא אומד אני פעם ״כל :בוועד־וזמנהל) פאפי'
 פעם עוד ,אם בנוסח המורים, דברים אומר הוא אבל דבריו.

 האחראי את בי יראה הוא בחברון, ירצח או פוגרום יהיה
 תת־תרבות, של תופעה הן פאפו של כאלה ביטויים האישי.׳
 תיאטרון, היוצרת באנגליה, הבי־בי־מי של מהתרבות להבדיל

 רישות־השידור של העליונים המוסדות לדעתי, זדראמה. באלט
 שאיש זה פאפו. של כמו כזאת תופעה לסבול צריכים לא

תת־תרבות.״ של תופעת־לוואי רק זה אותו מפסיק אינו
״כאשר :בגין) מנחם השתתף שיבה מוקד תכנית (על •
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אחימאיר יעקוב
שמפרגן מוסד לא

־י יע------יי—־ ־ •־ עז ז .י : -1י ^ .. י

 לטריטוריה כנכנס עצמו חיש הוא בניין־הטלוויזיד״ אל נכנס בגין
 ,יבין, אמר: הוא לחדר״האיפור, איתו נכנסתי כאשר זרה.

 שראש- ידוע והרי המערך׳ בשירות עבדתם — ואתה שפיגילמן
אנשים.״ מפיני רגשותיו את המסתיר אדם אינו הממשלה

2290 הזה העולם




