
לי קו מבט שי
 של בישיבות־הבוקר יום מדי אלה בימים המתנהלת העקרונית, ההתמודדות

 הכתבים במישנודעוז. נמשכת לימור, מיכה מבט, עורך ובין הכתבים בין מבט
 הגדיר אף הכתבים אחד לימור• של העריכה״ ״שיקולי את בחריפות מבקרים

 זה — כאסאח ״הלך :במילים שעבר, השני ביום שנערכה ישיבת־הבוקר, את
"לימור הקברניט נגד הקבוצה כל — דינאמיקה־קבוצתית כמו היה . . .

 הסכין את לי שם מי בדיוק יודע ״אני : לכתבים לימור אמר הישיבה במהלך
באיחור שהגיע ישי, כן־ רון הצבאי, השולחן ראש שלי.״ החברים ומי בגב,

ט״ על המאכל, מב לי,, קו * שי
דינאמיקה־קבוצתית כמו הייה זה — כאסאח הלך

 חמישה בעוד שנפגש ״כדאי ללימור: אמר איחורו, לפשר ושנשאל לישיבה,
ישתפרו!״ שלך שיקולי־העריכה אז עד אולי חודשים.

 שר־הביטחון, עם ראיון כפול. היה בן־ישי של זעמו את שעורר הנושא
 לכתבה ש״אין בטענה נפסל בן־גוריון, בנמל־התעופה שרון, (״אריק״) אריאל

 בן־ישי של לשאלותיו להשיב שרון של סירובו כי טען לימור !״חדשותי ערך
 ציין בן־ישי בעוד חדשותי״, ״ערך להם אין הרמטכ״ל ובין בינו העימות על

זה. ערך מעניק שהתצלום
 רבי־חשיבות. קטעים לימור קיצץ לבן־ישי. העניק ששרון בראיון למחרת,

 עריכה שיקולי ״על לימור: אמר הקיצוצים, לסיבת עיתונאים לשאלת בתשובה
בטלפונים.״ ולא בישיבות־מערכת, ורק אך מדבר אני

שידור
ם מאחרי הקלעי

ז<ה,1ירוו0יה ־בח3?1
 על ארכל עמוס הכתב של כתבתו

העוס מחזות המציגים התיאטראות שלושת
 של ובטוהר־הנשק במוסר בצה״ל, קים

 רשות־השידור, הנהלת בידי שנפסלה חייליו,
 מעובדי רבים בפי ימים כמה מזה זכה

 (על הטלוויזיה״ ״מלכת בכינוי הטלוויזיה
האמבטיה). מלכת מישקל

 יציאתו עם החל זו כתבה של סיפורה
 יורם אירועים, יומן — השבוע עורך של

 עורך מילא תפקידו את לחופשה. רונן,
 לנצל שהחליט ניסן, אלי שני, מבט

 היומן. של רמתו להעלאת זו הזדמנות
 להכין חלכי, רפיק של הצעה קיבל ניסן

 בצפון- הפלסטיניים ה״מתנחלים״ על כתבה
 על ארבל, עמום של כתבתו ואת סיני,

 צה״ל, של החדשה התיאטרונית התדמית
 תיאטרון הצגות בשלוש מצטיירת שזו כפי

תרבותית־חדשותית. כתופעה עכשוויות,
 שולחך על הכתבה את ראו כאשר
 (״צחי״) יצחלן מנהל־הטלוויזיה העריכה

 לימור מיכה מבט ועורך שימעוני
 מחלקת־ מנהל של מקומו את גם (הממלא

 בחופשה) הנמצא סער, טוכיה החדשות,
 הכתבה הקרנת את לדחות החליטו הם

בשבוע.
 על ניסן אלי עירער בטלוויזיה, כמקובל

 מנכ״ל יותר: גבוה פורום לפני החלטתם
תפ בתוקף לפיד, 8יוםן רשות־השידור,

 לפיד הטלוויזיה. של ראשי כעורך קידו
 כי בטענה בכלל, לשידור הכתבה את פסל

 צה״ל חיילי את להציג בלתי-אפשרי זה
 לא ״הכתבה לדבריו: נאציים״. ״כקלגסים

 לתיקון. בלתי-ניתנת והיתה טובה, היתר,
 ההצגות, שלוש רוח את מסרה לא היא
להקשרן.״ מחוץ תמונות של קולאג׳ אלא

במהרה הודלף הכתבה של פסילתה סיפור

ינון יו״ר סגן
ריאש־הממשלה מדיברי הסתייגות

 הודלפה היא מבט, עורך לטענת לעיתונות.
 כך על הגיש אף לימור ניסן. אלי על־ידי
ניסן. כנגד תלונה

 מחלקת- בתוך הרעועה מערכת־היחסים
 עם מונים עשרת התערערה החדשות

 את לחופשה. סער טוביה של יציאתו
 סידרי־הופעתן לשינוי לימור ניצל התקופה

 היתה זו כתבה פסילת במסך. המגי.שים של
גב־הגמל. את ששבר כקש

 עובדי 40 צפו בבוקר החמישי ביום
 מערכת אנשי וביכללם מחלקת־החדשות,

 שבה הפסילה הפסולה. בכתבה תל־אביב,
ההנ על הכתבים של זעמם את והעלתה

 בנוהלי־העבודה פגיעה בכך ראו והם הלה,
 מחלקת- את שהעלה מי שילח, דן שלהם.

 לשדר כיום ״אסור :אמר לשיאיה, החדשות
 לפני אותה יראה שלפיד מבלי כתבה שום

 הנהלת של מעמדה את מבזה הוא שידורה.
 המרחב, לעניעי ראש־השולחן המחלקה.״

 לא זה הנאצים ״עניין ז יערי אהוד
 לפיד.״ עם בו להתווכח שניתן ארגומנט

 המוחזקים, השטחים את המסקר הכתב
לפיד השתמש שבו ״השימוש חלבי: רפיק

 צה״ל. של כבודו את מחלל ,נאצים׳ במילה
 חלבי צה״ל...״ של נאציזציה עושה הוא
קצין־מילואים. הוא

 (״צבה״) צבי מבט, סגן־עורך הוסיף
 למערכת נתפס שאנחנו ״אי־אפשר :גורן

לפיד.״ של האסוציאציות
 וסגני השולחנות ראשי מבט, כתבי כל
 תמכו הכלל, מן יוצא ללא מבט, עורך

 כמה נשמעו כי אם הכתבה, של בהקרנתה
 של היתד, ההשגות אחת תיקונים. הצעות

שי, רון  הצבאי, השולחן ראש כן־י
 חייל המראה התמונה את להשמיט שהציע

פלס לוחם על ברובה המאיים ישראלי
 קולוניאליסט...״ ״אתה :בחייל המטיח טיני,

האנגלית. בשפה
שה שהעלה בהצעה דנו מבט עובדי  מנ

 התומכים בין המירקע. את להשבית ז רז
 אהוד סממה, דן כתב־המישטרה חיו בו

 הכתבים שאר אחרים. שני ועוד יערי
 מסיבת־עיתונאים, לכנס והעדיפו התנגדו,

 סגל ישראל בן־ישי, רון יעמדו שבה
הפסילה. חומרת על יערי ואהוד

 :בן־ישי רון ציין במסיבת־העיתונאים
 את ראיתי לי. יקר צה״ל של ״עניינו
ב בכובד־ראש מתמודדת והיא הכתבה,

 נאציזם על מרמזת אינה הכתבה נושא.
 אינם האמבטיה ומלכת הכתבה בצה״ל.
 זו כתבה שווים. בקריטריונים עומדים
 השתקפותה ואת המציאות, את מייצגת

 רשות־ חוק על־פי מאיתנו כנתבע בתרבות,
 הטענות: את החמיר יערי השידור...״

ה אנשים כיום מנהלים הטלוויזיה ״את

 הטלוויזיה שעל העמדה על־ידי מודרכים
 לכך, בהתאם מסויים. קונסנזוס לייצג
 הדיווח על איסורים בהתחלה עלינו הוטלו

 מביאים ועכשיו המערבית, בגדה מהנעשה
ה על בדיווח איסורים מערכת עלינו

תרבות...״
במע שיש טענו מחלקת־החדשות אנשי

 המיקצועית במיומנות פגיעה משום זה שה
 לפיד שיבוא ״אז — הדבר כן ואם שלהם,
 ושיהיה מבט, כתבות את לערוך בעצמו

 מערכות ובשאר בישיבות־הבוקר גם נוכח
מבט...״ של התיפקוד

 מחאה של צעד הכתבים נקטו בליל־שבת
 השבועי, היומן בתום הקרינו הם גלוייה:

 היומן סמל את הכותרות, הקרנת לפני
וצליל. אומר בלי — דקות שתי במשך

ועוכר! או<יץ סיו״ר
 שמנחם אחרי מיד שעבר, השני ביום

 עובדי את בניו־יורק בנאום גינה כגין
 דיווחיהם, וצורת אופן על והטלוויזיה הרדיו
 עורך־הדין רשות־השידור, יו״ר סגן החליט
 מקומו את אלה בימים הממלא יינון, !מיכה

 הנמצא ירון, דאוכן פרום׳ היו״ר, של
 מדבריו הודעת-הסתייגות לפרסם בחו״ל,

 אשר זו, הסתייגות ראש־הממשלה. של
 מחלקות- עובדי בקרב רבה בהערכה זכתה

מצאה לא והרדיו, הטלוויזיה של החדשות

סאטי תוכנית מתוך לקוח התצלום *
 במבט ועוסקת בטלוויזיה שהוקרנה רית

לחדשות.

 רשות־ של בוועד־המנהל חברים בעיני חן
השידור.
הוועד־!)מנהל, חברי שני התקשרו כצפוי,

 (ראה פאפו ואהרון מרון וכה ה א
 רשות־השידור, מנכ״ל אל מיוחד) ראיון
מהו הסתייגותם את והביעו לפיד, יוסף
 של עמדותיו את המייצג ינון, של זו דעה

 הביעו ומרון פאפו שר-החינוך־והתרבות.
 לפני לדעתם שאל לא חנון כי על תמיהה
הסתייגותו. פירסום
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 (״מוטי״) ומרדכי לונדון ירון אל

שנכוים,  לעבודתם באחרונה ששבו קיר
 הצטרפה מרצון״, ״גלות אחרי בטלוויזיה,

 מחלקת־הסרטים־התיעו- מנהלת שהיתר, מי
 להתמקד החליטה היא לוץ♦ ג׳ודי דיים,

 נתקלה הטלוויזיה במיסדרון בעבודת־שדה.
 סער, טוביה מחלקת־החדשות, במנהל

 אוכל ״האם :ושאלה לחופשה, יציאתו טרם
?״ במחלקת־החדשות לעבוד

 תקן לי אין אבל כן, ״עקרונית סער:
 להסדיר מוכנה ״אני :השיבה לוץ !״פנוי
 הייתי לחדשות! שלי התקן העברת את

!״חוץ לענייני בשולחן לעבוד רוצה
 יצהלו של להכרעתו הועבר הדבר
ש מנהל־הטלוויזיה, שימעוני, (״צחי״)

 צחי של שהתנגדותו אלא לכך. התנגד
עם שניהל שיחות כמה במהלך נעלמה

שעבר ת־ל שו הל־חד שירץ מנ
מבזה לפיד

 למחלקת־ נתקבלה היא התוצאה: לוץ.
מבט התוכנית במסגרת ככתבת החדשות,

שני.
בן־שרנלר. ל1ע !כעונ״ם״ ..שיחה
 חיסול־חשבונות של חסר־תקדים מעשה
 עשה רשות־השידור במיסגרת אקדמיים

 הפרופסור רשות־השידור, מליאת חבר
שלמה. יוסף  להנהלת שיגר הוא בן־

 בחירת על מיכתב־תלונה רשות־השידור
 מלצר, יהודה לפילוסופיה הד״ר יריבו,

 בתוכנית אביגל שוש מטעם כמרואיין
 מעמדו את ניצל בן־שלמה בשניים. שיחה
 כיצד לברר כדי בוועדת־ד,הסברה, כחבר

זו. לתוכנית מרואיינים בוחרים
 המשתמע את הבינה הנהלת־הטלוויזיה

 האפשרות ואת בן־שלמר״ של ממיכתבו
 לבחירת השיקולים על בעירעור שיש

 מטעם מיכתב היתד, התוצאה המרואיינים.
 הסרטים מחלקת מנהל אלוני, יאיר

 בין לבן־שלמה, הובהר שבו התיעודיים,
המרוא לבחירת ״הקריטריונים כי השאר,

 ל־ רשות־השידור...״ . בחוק מצויים יינים
ב שיחה תוכניות פירוט צורף מיכתב
 לתפקיד, אלוני של כניסתו מיום שניים

בחוק. הדבקות את לדעתו, המוכיח, מיסמך
 לסיו״ר שוגר אלוני של מיכתבו העתק

 גם שהוא ינון, !מיכה רשות־השידור,
 הציג ינון לענייני־הסברה. הוועדה יו״ר
 את וציין הוועדה, בישיבת המיסמך את

 המרואיינים. בבחירת שיקול־הדעת־ר,ציבורי
 חברי־הוועדה רוב על-ידי הורד הנושא

הפרק. מעל
 תוכנית אוהדי של למורת־רוחם אגב:

 :הסיבה לחופשה. לצאת עומדת היא זו,
 בנוסח שיגיש, לילית תוכנית־ראיונות

עכרון. רם אישי,

ו שעד ט המצרים לטובת נ
 של לישיבת־הפתיחה הגיע יערי, אהוד המרחב, לענייני השולחן ראש

 בנושאי-הדיון היה שלא מפני עליה, לדווח כיצד ידע ולא ועדת־הנורמליזציה,
 מישרד־ בסמנכ״ל לפתע יערי הבחין לאולם בכניסה כלשהו. טלוויזיוני עניין
 שעדי שני על ).2297( הזה העולם של גיליון בידיו מחזיק כשהוא המצרי, החוץ

 מישרד־התח־ מנכ״ל הוועדה: ממשתתפי שניים של התמונות התנוססו הגליון
פרכר. רפי מישרד-ד־,תיירות ומנכ״ל גרוסכארד אריה בורה

 הישראליים לעמיתיו להסביר כדי זה גליון מחזיק שהמצרי מייד הבין יערי
 האחד, אצל (דירת־הסמים לכותרות אותם שהביאו הפרשות את יודע שהוא

 גרוסבארד את למבט ראיין יערי :התוצאה השני). אציל אשתו לדירת ופריצה
ערב• באותו צופי-הטלוויזיה אצל מאוד רבים חיוכים והעלה פרבר, ואת


