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תד״ווח חובת
 מבט ולעורר לחדשות מבט למערכת •
 יעקוב, שבוע, לפני מוצאי-שבת של

 על חובת־הדיווח מילוי על אחימאיר,
ביר־זית, אוניברסיטת בפרשות האירועים

אטינגר מנחה
פרטי טריפ

 לאנשי־אוניברסיטה צד,״ל חיילי והתנכלות
להז כדי לרמאללה שהגיעו ישראליים,

 המערבית. מהגדה הסטודנטים עם דהות
 בקיום לחדשות מבט מערכת של עמידתה

 ובעיקר אלה, אירועים על חובת־הדיווח
 עם אחימאיר יעקוב שעיר הראיון על

 שבמהלכו לאור, (״איציק״) יצחק המרצה
 המוכים הישראליים המרצים סיפור סופר

 המתרחש על ארוכה דממה אחרי והנאסרים.
 למערכת נותרה לא הכבושים, בשטחים

 על שוב גבר הענייני והדיווח ברירה, מבט
 : (ראח מלמעלה פוליטיים שיקולים הכתבת
להלן).

ג ־ ׳ ל צ

שיכאדה מזחים
 המילחמה״) אחרי (״רבע לעמום <•

 שכאלה, חיים ומנחה עורך אטינגר,
 לתשדיר- מישדר־נוסטלגיה להפוך שהצליח

 גיבור־הערב, של היומיומיים לעסקיו שירות
 הצחוק וחירחורי גירגורי ממכוש. איצ׳ה

 והמייגע, האדיר הערב במהלד המנחה, של
 הפכו המרואיין, של בדיחותיו למישמע

 אטינגר, של פרטי לטריפ הזה המישדר את
 הר צופי־הטלוויזיה קהל על נכפה אשר

 במהדורתו שכאלה, חיים המישדר כגיגית.
 קונספציית־ את מדגים והחדשה, הצבועה

 טוב — פעם טוב שהיה מה שימעוני:
 מחפשים את למסד שהשיב האיש היום. גם
 שהנם־ להצלחה־חוזרת, בתיקווה המטמון את

 זאת עשה ומרדים, מחפיר בכישלון תיימה
שכאלה. בחיים שוב

ם מאחרי הקלעי
ה/נוטחים פורום
 שעבר בשבוע שהועלה המרכזי הדיון

גוף־הדיונים החדשות, פורום במיסגרת

הצפוני הסקופ
 בשבועיים הצטרפה והאלקטרונית המודפסת העברית העיתונות אגדות אל

 הכט, חיים הצפון, לאיזור בכתב־הרדיו עוסקת היא חדשה. אגדה האחרונים
 זיעזעה אשר בטבריה, פוריח הממשלתי בית־החולים שערוריית את שפוצץ הכתב

הבריאות. מערכת את
 שיגר כאשר החל הכל בהחלט. מיקרית היתה ככתב, לרדיו, הכט של כניסתו

 במיכתבו לב־ארי. גידעץ הרדיו למנהל מיכתב משנה, יותר לפני הכט,
 דיווח־הרדיו על ענייניות הערות של סידרה בטבריה, כמורה ששימש הכט, העיר

 מאותה וכתוצאה לפגישה, אליו הכט את זימן לב־ארי הארץ. מצפון הלקוי
בצפון. ככתב־הרדיו לשמש הכט התחיל פגישה

 הסיפור ראשית חודשים. כמה לפני החלה הכט של פוריה בית־החולים פרשת
 בית־החולים, בתוככי המעורערים היחסים על הצפון ביישובי שהתפשטה בשמועה
השוטפת. הרפואית בפעילות פוגעים בו ועדי־העובדים כי העובדה ובעיקר

 עדויות. עשרות גביית תוך הצפון, יישובי ברוב מקיף בתחקיר פתח הכט
 לבית- הובהל אשר מסויים, עיתונאי של התקפת־לב בויימר! התחקיר במיסגרת
 היה ביום, זה היה לולא בו. לטפל איש ניגש לא לחדר־המיון הגיעו עם החולים.

שנבדק. לפני מת החולה
טרור. של באווירה חיים בבית־החולים רופאים כי התגלה התחקיר במהלר

 יו״ר ועד־העובדים. חברי מצד האזנה של מחשש בטלפון, לשוחח פוחדים הם
בגדים. למכירת לשוק בית־החולים של אולמי־ההמתנה את הפד ועד־העובדים
 ושהביאו ברדיו, ששודרו כתבות, חמש הובאו הכט של מתחקיריו כתוצאה

 היא מיכאלי. דן פרום׳ של בראשותו ממשלתית ועדת־חקירה של למינויה
 הסיבה את שהיוו זה, בבית־חולים השחיתויות מיכלול את לחשוף עשוייה

הרפואיים. למחדליו

 התמקד רשות־השידור, צמרת של החשוב
הכבושים. מהשטחים הדיווח בנושא שוב

 רדיו) (טלוויזיה, מחלקות־החדשות ראשי
 והקשיים מהשטחים, הדיווח בעיות את העלו

 כתבי על מערימים צה״ל ששילטונות
 המתרחש על הדיווח והרדיו. הטלוויזיה

יש מרצים מאסר ביר־זית, באוניברסיטת
ה שילטונות על־ידי ברמאללה ראליים
 סגירת על והריווח לעיל) (ראה ביטחון
 ישיר כדיווח הוצגו אל־פג׳ר, הערבי היומון

 מלהגיב נמנעת מערכת־הביטחון מהשטח.
עליו.

המש את הינחה רשות־השידור מנכ״ל
 לדווח, להמשיד החדשות, בפורום תתפים

 בשטחים ההתרחשויות על לדווח ורק
 מצידה אי־תגובה של במיקרה המוחזקים.

 שעל לפיד, קבע מערכת־הביטחון, של
 המובא המידע את למסור והרדיו הטלוויזיה

 ש״מערכת־ ציון תור הכתבים, על־ידי
להגיב״. סירבה הביטחון

ר.|*גד,וז# הרימו!
 עיקרון באחרונה פועל ברשות־השידור

 הושלה ״הרימון עיקרון מעניין. טכני
 ממתינים וכולם תם, הזמן עפה, הניצרה
 הגדיר אלה במילים — שיתפוצץ״ לרימון

 את הטלוויזיה של הבכירים העובדים אחד
 מישרת על המיכרז של פתיחתו פרשת

כמיכרדחיצוני. מנהל־מחלקת-התוכניות
 שלא רשות־השידור צמרת של החלטתה

 על- זמן להרוויח והניסיון כה על להחליט
 מקורה נוספים, לאנשים המיכרז פתיחת ידי

 הנהלת־הרשות. נקלעה שאליו במילכוד
 שנערכה הרשות, של הוועד־המנהל בישיבת

 האישי נציגו השתתף המיכרז, לפני יום
 תיק המחזיק המר, זבולון שר-החינוך של

 נוהג (שאינו דל בן־ציון רשות־השידוה
 ומליאת הוועד־המנהל בישיבות נוכח להיות

 שלא לנוכחים הבהיר דל רשות־השידור).
 יפעילו זו למישרה מועמדים כי יתכן

 רשות־השידור הנהלת על פוליטיים לחצים
 ונציגי חברי־כנסת של ״לובי״ באמצעות
עיתונות.

שיטרית, שימעון ח״כ טען בו-זמנית
 המישרות של ״פוליטיזציה״ הליכוד, מטעם

 לשנות והציע ברשות־השידור, הבכירות
 שיטרית אלה. למישרות המיכרזים תנאי את

ב המתמנה ועדת־המיכרזים, שאת דרש
 לעובדי שירות (תקנון לתקשי״ר התאם

 כל יישבו שבה ועדה, תחליף המדינה),
 אחד נציג עם יחד הוועד־המנהל חברי

 הוועד־המנהל, חברי העיתונאים. אגודת של
 בהצעה לב בכל תמכו מיפלגות, המייצגים

 ל- המיכרז על מהחלתה הסתייגו אך זו,
מנהל־מחלקת־התוכניות. מישרת

 דיעה רווחת רשות־השידור במיסדרונות
 אחד הוא המיכרז לבעיית הפיתרון כי

 המחלקה מנהלת של שידולה או משניים:
 את מחדש להגיש סופר, אסתר לשעבר,

 מפקד של קבלתו או לתפקיד, מועמדותה
 שפירא, (״צביקד,״) צבי צה״ל, גלי

 ועדי- מצד ליחצים יבואו אם זו. למישרה
 שפירא, הבאת נגד בטלוויזיה העובדים

מוע את להגיש תסרב סופר אסתר ואם
 מנהל של סיכוייו טובים עדיין מדותה,
 היחיד אלוני, יאיר סרטי-תעודה, מחלקת

חיצוני ״לובי״ הפעיל שלא מהמועמדים

:הנוספים המועמדים שני למישרה. למינויו
מופינזון. ואביטל צמח יוסי

 המינויים רימון יתפוצץ ומתי כיצד מעניין
ברשות־זןשידור. הבכירים

צה״ד־לת■ סרט
 אלה בימים הצטרף חדש גורם־הפקה

בישר וסרטי־הטלוויזיה למפיקי־הסרטים
 יחידת־ באמצעות צד,״ל, דובר :הגורם אל.

שלו. ההסרטה
 את צה״ל דובר השלים שעבר בחודש

 ושמו מלא באורך הראשון סירטו הפקת
 פריים, ערן חיבר התסריט את יקר. בן

 עשו (שניהם ברכש אדרי הוא והבימאי
ה לכל חתום המעולה הסרט את בעבר
הישראלית). בטלוויזיה שהוקרן חיים,
 לנוער־השו־ השייך בצעיר דן יקר בן
מבק הרמטכ״ל, ובמיוחד שצה״ל, ליים,
 החינוך למיסגרות להביאו באחרונה שים
 מיק- שחקנים משתתפים בסרט צה״ל. של

ו איבגי ימשח דנקר, אלי - צועיים
> אחרים.

 יהיה הסרט בהקרנת הראשון הצופה
 ואחרי איתן, רפאל רב-אלוף הרמטכ״ל,

ב בהקרנתו יתחילו אותו, ייאשר שהוא
 להקרין צה״ל דובר בכוונת צד,״ל. מחנות

 שבערים באולמות״הקולנוע גם הסרט את
 במיס־ ולבסוף ובעיירות־הפיתוח, הגדולות

הישראלית. הטלוויזיה גרת

פסקול
;!!!לאדה *בודיס ח״ס

סיפר אחיפאיר, יעל,זע מוקד, עורך

 שב- צה״ל, בגלי משתיים שעתיים בתוכנית
 השגותיו על שגג, תום העיתונאי הנחיית

 וחברי- שרים של המרובים אישפוזיהם על
 פרפרזה הביא אחימאיר באחרונה. כנסת

 מאושפז ״אני :ואמר דקארט, של פסוקו של
• קיים״ אני משמע — * הקרנת עם ו

 נזכר לעיל) (דאה שכאלה חיים התוכנית
 לפני כי הטלוויזיה, במיסדרונות שנזכר מי

אג (״יענקלה״) יעקוב הובא שנים כמה
 אגמון זו. תוכנית ולהנחות להחיות מון

 נשיא את זו תוכנית במיסגרת ריאיין
 נחום הד״ר לשעבר, הציונית ההסתדרות
 לא מרתקת, שהיתר, התוכנית, גולדמן.

 השבוע נשאלו כאשר מעולם. שודרה
 גורלה על ורשוודהשידור הטלוויזיה ראשי

 קיומה. על איש ידע לא זו, תוכנית של
 נאמר אף לפיד, יוסף! המנכ״ל, מלישכת

 שתפנו מוטב כזה. דבר לנו זכור ש״לא
 או ליבני, יצחק המנכ״ל-לשעבר, אל
 לדעת צריכים הם אגמץ. יעקוב אל
 נחום עם שכאלה חיים בגורל עלה מה

 בימים המהדהדת פרשיה, € • גולדמן
 ברוח היא בירושלים, הרדיו בחצר אלה

 שניים ננזפו שעבר בשבוע התקציב. קיצוצי
 אחינעמי אמנון הבכירים, מעובדי-הרדיו

 אש״ל טפסי הגשת על ברזל, ואסתון
הגש על אחי׳נעמי מרקיעי־שחקים. וקמ״ז

 בסכום (מדובר אישורם על וברזל תם,
 הסביר הפרשה את ל״י). אלף 120 של

 מקי- ״כתוצאה ברור: באורח אחינעמי
 שלי יכולת־התיפקוד נפגמה צוצי־תקציב

 להפסיק או ברירה: לי היתד, בעבודה.
 עקיפה. בצורה מהתקציב לחרוג או לתפקד

 כל הציבורי. בשירות מקובל מעשה זה
 מסעיף כספים מעביר ממשלתי מישרד

 להתמקח מוכן איני פנים, כל על למישנהו.
 המחאה שלחתי ומיד כסף, על הרשות עם

 לרשות־ד,שידור, האמור הסכום על־חשבון
 אלה בימים הפרשיה״ תמה ובזה
 עורך־ד,חדשות של סיפרו לראוודאור עומד

 צדק, של כבלים נגבי, משה ברדיו,
 הכבושים. והשטחים הבג״ץ בנושא העוסק
 רשות- מנכ״ל את מחייב והחוק מאחר

 עובד- שמפרסם ספר כל לאשר השידור
 ספקות היו שמתחתיו, הדרגים דרך הרשות,

 נגבי זה. ספר של פירסומו אישור לגבי
 מחלקת־ד,חדשות למנהל הספר את מסר

ה שאישרו. הלפרין, עמנואל ברדיו,
 שבה בוועדה היתד, הספר של השניה תחנה
 רשוודהשידור, של המישפטי היועץ ישבו

 נק״ המנכ״ל ויועץ כהן, נתן עורך־הדין
 למנכ״ל המליצו שניהם דוגל. רימון

 של טענתו הספר. פירסום את לאשר שלא
 הרשות לעובד ״אסור :כהן המישפטי היועץ

 הנגדית טענתו הממשלה...״ את להשמיץ
 הממשלה. את משמיץ לא ״אני נגבי: של
 בית־המישפט דיברי את רק מצטט אני

 זאת...״ לדעת חייב כמישפטן ואתה העליון,
 עם אחרת, או שכך לכהן הבהיר נגבי

 ושהוא הספר, את יפרסם ובלעדיו, אישור
 אלא המכ״ל, על-ידי ננזף להיות מוכן

 מישפטן גם שהוא לפיד, יום!? שהמנכ״ל,
 נגבי, של בסיפרו פגם מצא לא בהכשרתו,

 פירסומו את אישר יועציו לעצת ובניגוד
 רבעי כשלושת לפני נערך, כאשר >••

 מחלקת- מנהל למישרת המיכרז השנה,
 הוועד־המנהל העמיד בטלוויזיה, החדשות

 כרך הוא למועמדים. תנאי הרשות של
 בהגשת המירקע על באי-הופעה התפקיד את

 את למנוע לתנאי: הסיבה מבט. מהדורות
 לתפקיד. אחימאיר יעקוב של מועמדותו
מחברי כמה מצד גישושים נעשו באחרונה

 זו, הגבלה לשינוי החותרים הוועד־המנהל,
 של הנוכחי המנהל את למסר להחזיר כדי

סער. טוביה המחלקה,

אגמון. יעקוב מנחה משמאל: ♦
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