
שידיר
̂ש צלי

מתועד מרד
 הסרט בימאי נאמן, (״ג׳אד״) ליהודה

 הקרב את לתעד ׳שהצליח ברעכען, יה,
 שימוש תוך ותיאר תש״ח, דור של האחרון
וסרטי- קטעי־עיתונים בראיונות, מחושב

נאמן כימאי
מחושב שימוש

 ״מרד בכינוי שנודעה השביתה את רקע
הימאים״.

הקלעים נואחרי
:שב־גלמן נגד ר1אריד

□קרב ניצחון
 בירושלים אגודת־העיתונאים התחייבות

 ה־ היועץ ולפני העליון ביתיהמישפט לפני
ר, יצהלו לממשלה, מישפטי מי  לבטל ז

 סיקור על הכלכליים הכתבים הרם את
 ארידור, יורם שר־האוצר, של פעולותיו

 מחל־ עובדי רוב את שהפתיעה כניעה היא
 ועיתונאים הטלוויזיה של קת־החדשות

לדשנת־השידור. מחוץ רבים
 יו״ר בין עניפה התכתבות לכניעה קדמה

 ניסן, אלי בירושלים, העיתונאים אגודת
המישפטי. היועץ ובין

 אגו־ הציגה שאותם תנאים, של סידרה
נעל זו, התכתבות במהלך דת־ד,עיתונאים

 שאותו במיבתב שלה, האחרון בפרק מה
 השנה. בדצמבר 21ב־ לזמיר גיסן שיגר

 סיכסוך של זה במיכתב היחיד האיזכור
 של השלישי בסעיף מצד שפיגלמן־ארידור

 לפנינו רשמנו ״כן נאמר: שם המיכתב,
 ■לפיתרון להביא כדי לפעול נכונותך את
 שר־ של האישית הה׳תראיינות שאלת את

הטלווי של הכלכלי הכתב על־ידי האוצר
 תיפתר זאת שאלה שגם מקווים ואנו זיה,

הדדית...״ ובהבנה טובה ברוח בהקדם
 התקפלו הטלוויזיה, כתבי רוב לדעת

ש לחצים בשל אגודת־העיתונאים נציגי
 העיתונים, מערכות על־ידי עליהם הופעלו

 של העקרוני ההיבט מן התעלמות ׳תוך
השאלה.

אחד יוצא משלושה
 במיכרז להיווצר עשוי אבסורדי מצב

 מחלקת־ מנהל למישרת הפנימי־חיצוני
 הפנימי, למיכרז הטלוויזיה. של התוכניות

 התייצבו לתפקיד, איש ניבחר לא שבו
 ש־ אפשרות ישנה כעת מועמדים. שלושה
 מבין שניים יתייצבו הפנימי־חיצוני למיכרז
 ואחד התייצבו, ישכבר המועמדים שלושת

במיכרז. יזנה מהם
 איש, בתפקיד זכה לא הפנימי במיכרז

 את לפתוח רצתה שוועדת־המיברזים משום
בי צה״ל, גלי מפקד את ולעודד המיכרז  צ

 מועמדותו, את להציג שפירא (״צביקה״)
העדיף. המועמד יהיה הוא כי בהבטחה

 זו, להצעה לסרב עשוי ששפירא אלא
 הרבים הקשיים על שלמד אחרי בעיקר

 חוסר- (בעיקר זו מישרה במילוי הכרוכים
ה של המיכשולים בגלל לתפקד היכולת
בטלווי הניהוליים־אדמיניסטרטיביים דרגים

וברשות־השידור). זיה
 מועמדותו, את יציג לא שפירא אם

 אלא הקודם. מהסיבוב המועמדים יוותרו
 סרטי- מחלקת מנהל כי מתברר שבינתיים
ל שלא החליט אדזני, יאיר התעודה,

 לא הוא שאם בטענה למיכרז, שנית גשת
 מה לו שאין הרי הראשון, בסיבוב התאים
בשני. לעשות
״מ הנודע הילדים במישחק כמו כך,

המועמדים שני נותרים אחד,״ יוצא שלושה

50

פורת- אפשרי מנכ״ל
תפקידו״ את ״למלא

 ׳תקופת את לקצר הכוונה תתממש אם
ה ש״ממלא ספק אין לפיד, של כהונתו

 את ברשות־ד,שידור יעשה הזמני״ מקום
 מלפיד שציפה מי שהיה הטיהורים, בל

לעשותם.
 הטיבעי המועמד החוגים, אותם לדעת

 יועץ הוא לפיד את לרשת הליכוד של
 אורי לענייני־תיקשודת, ראש־הממשלה

ת, ר  רשות־השידור, במליאת חבר שהוא פו
 דיעות ובעל עשיר, עיתונאי נסיון בעל

 את לנהל יש ישבו האופן בדבר נחרצות
בעיקר. הטלוויזיה ואת רשות־השידור

 עשוי לפיד של שקוף הדחה שנסיון אלא
 רשות־ מליאת חברי את רק לא לקומם

 סיר-הלחץ, את לפוצץ אף אלא השידור,
 שלוש מזה עובדי־הרשות נתונים שבו

 וחסר-תקדים קיצוני לעימות ולהביא שנים,
הממשלה. ובין ■בארץ העיתונות בין

 מכמה בסיוע הזוכה עקשנית, שמועה
 לקצר החליט ׳שהליכוד טוענת מקורות,

 כ־ לפיד ידסף של כהונתו תקופת את
ה ממקורות שניים רש׳ות־ד,שידור. מנכ״ל

 יורם שר־האוצר, של לישכתו שמועה:
 מישרדו ליד ששוכנים והחדרים ארידור,

בירושלים. ראש־המטשלה של
 בכלי־תיקישורת שליטה מחפש הליכוד

שבו לפרסם היוזמה נודעת מכאן שונים.
 הנסיון גם ומכאן השבוע יומן בשם עון

 ב- לפיד של כהונתו תקופת את לקצר
 משרי- כמה של דעתם רישות־ד,שידור.

 ורדיו טלוויזיה של תפקידם על הליכוד
 ב- שרווחה להשקפה, דומיה ממלכתיים,

 הרדיו הנהלת כאשר ,׳50ה־ בשנות מפא״י
ראש־הממשלה. במ״שרד תת־מחלקה היתה

 ,1965ב־ נחקק אשר השידור, רשות חוק
תקו קיצור של לאפשרות צר פתח הותיר

 סעיף הרשות. מנכ״ל של כהונתו פת
אומר: (א) א׳23

 לחמש יהיה הכללי המנהל של ״מינויו
 אם כן לפני תתפנה מישרתו אך שנים,
:מאלה אחד אירע

התפטר; הכללי המנהל )1(
ה לדעת קבע, דרך ממנו נבצר )2(

ה הוועד עם התייעצות לאחר ממשלה
הפקידו; למלא מנהל,

מתפ להעבירו החליטה הממשלה )3(
 שהתייעץ לאחר השר הצעת לפי קידו,

ש המליאה הצעת לפי או המליאה, עם
 חברי ואחד עשרים על־ידי לפחות נתמכה

המליאה.״
:מוסיף (ב׳) קטן סעיף
הור יחולו הכללי המנהל התפטרות ״על

(ב׳)״. 16 סעיף אות
 ניהול של מצב מתואר ב׳ 23 בסעיף

מנכ״ל: אין כאשר רשות־הישידור
הכללי, המנהל של מישרתו ״!הפנתה

 ממנו שנבצר או זמני, באופן שנעדר או
 שההייעץ לאחר הישר לדעת זמני׳ באופן

תפקי אית למלא הרשות, ראש יושב עם
 יוישב-ראש עם בהתייעצות השר, יימנה דו,

לתקו הכללי למנהל מקום ממלא הרשות,

ל השר ורשאי חודשים, שלושה של פה
ה את להאריך כאמור התייעצות אחר

 נוספים...״ חודשים לשלושה מינוי
 רשות־השי- הנהלת של הנוכחי בהרכב

 ה־ אה להדיח יהיה ניתן אם ספק דור,
ה הוועד עם התייעצות ״לאחד מנכ״ל

 על יהיה שינקט שהאמצעי סביר מנהל...״
ממנו שנבצר ״או האומר: המישפט בסיס

לפיד מנכ״ל
התייעצות״ ״לאחר

 שהתייעץ לאחר השר לדעת זמני, באופן
תפ את למלא הרשות, ראש יושב עם

קידו...״
 הוא רשות־ד,שידור על המופקד השר

 יש המר. זבולון ׳והתרבות, החינוך שר
זה. בכיוון ללחצים ייכנע שהוא המעריכים

לפיד? במקום ודת פ

שפיגלמן כתב
התקפלות

 ומנהל צמח יוסי ד,בימאי האחרונים:
 סביר מדסיגזון. אביטל מחלקת־התרבות

 להכריע ׳תצטרך שוועדת-המיכרזים להניח
 של למורודרוחם אלה, מועמדים שני בין

מחבריה. כמה

אל־שאווה ם1פור
ה של פורום־החדשות ישל סדר־היום

 הנושא טיהרה על שוב היה האחרון שבוע
 טלווי־ בנושא קצר דיון למעט הפלסטיני,

זיית־כבלים.
 יצא לפיד, יוסף רשות־השידור, מנכ״ל
ה אנשי נגד חזיתית בהתקפה בישיבה

 הקודמת בשבת ששודר ראיון בגלל רדיו,
 עירייה ראש עם השבוע יומן במיסגרת

 על וחזר שב לפיד א־שאווה. ראשד עזה,
ה התיקשורת שכלי העקרונית, טענתו

ל כמכשיר לשמש נועדו לא ממלכתיים

מהשטחים. מנהיגים של דיעותיהם הבעת

רדיו
 חובולים 901 בתב־ם
השטחים עד ספרים
 האחרונות בשנתיים עובר מוזר תהליך

 עם בקול-ישראל. החדשות עורכי על
 הדיווח על המיגבלות והגברת היד הכבדת

 המנהל, והוועד רשות־ד,שידור הנהלת מצד
 ספרים בחיבור החדשות עורכי - התחילו

הכבושים. בשטחים הנוגעים בעניינים
 משה היה העורכים שבין הנחשון

 על סיפרו אור ראה אלה שבימים נגבי,
 אליו ).23 עמוד (ראה והבג״צים השטחים

ב מרכזי־החדשות אחד באחרונה הצטרף
 על ספר שחיבר עינברי, פינחס רדיו,

המערבית. בגדה המתרחש
 פרובלמטי שהוא עינברי, שיל סיפרו

 הרשות, מנכ״ל של עיונו את עבר למדי,
 עקרונית ׳שאישר לפיד, (״טומי״) מסף

פירסומו. את

פסקול
הלפיד מירוץ
לשבו יצא לימור, מיכה מבט, עורך

 מחלקת רכז ממלא מקומו ואת חופשה עיים
 חופשתו את שטרן. יאיר החדשות,

• ביתו בצביעת לימור מבלה ! •  הקלטת ו
 ׳הקטן ומו׳איז וסימון אני הבידור תוכנית

 בעיות בשל נמנעה, בנאי יוסי ■של
 התוכנית. את המלווים הנגנים של מימון

 לתשלום להקציב סירבה רשו׳ת־השידור
 הגדולה התיזמורת למימון שיספיק סכום

• בהופעותיו בנאי את המלווה ! •  עוגמת־ ו
 וחצי שמונה התוכנית לצוות ותקציב נפש

 לקאהיר שיצא ותאורן) מקליט צלם, (כתב,
 לסיקור חיפה, תיאטרון שחקני עם ביחד

ו מצריים תיאטרון שחקני עם מיפגשם
 העלאת לקראת מחפוז, נניב הסופר
 הבא בחודש הנילוס, על פטפוטים מחזהו

 :לעוגמת־הנפש הסיבה חיפה. בתיאטרון
המצ השחקנים איגוד הטיל שאותו חרם
עם להיפגש עליהם שאסר חבריו, על ריים

ה חוק על בתגובה הישראליים השחקנים
• גולן •  במיסדרונות המהלכת השמועה ׳

 ■להחלפתו האפשרות בדבר רשות־ד,שידור
 ראש־ ביועץ לפיד, יוסף המנכ״ל, של

 פורת, אורי תיקשורת, לענייני הממשלה
ה לחג בסמיכות חדשה, בדיחה הולידה
 יהיה המנכ״ל החלפת תהליך ■את : חנוכה

 • • הלפיד״ ״מירוץ בכותרת לכנות ניתן
כב טענות הועלו הוועד־המנהל בישיבת

 ששבו והטלוויזיה, הרדיו שדרי נגד דות
 החדשות במהדורות הגולן״ ל״חוק וקראו

 כמה לדעת הגולן״. סיפוח ״חוק הרבות
 זה בניסוח היתד, המנהל, הוועד מחברי
 דיעות הבעת ׳תוך הדיווח, מצורך חריגה

 המנהל הוועד חברת לכת הרחיקה אישיות.
 :שטענה מרון, אהוכה הליכוד, מטעם

 לחוק לקרוא רוצה היתד, הממשלה ״אם
 לו קוראת היתה היא הגולן״, סיפוח ,,חוק
 בישראל, דברו ועושי אייזנברג שאול המיליארדר •1* הגולן...״ סיפוח חוק

 פנייה רשות-הישידור. הנהלת את מילכדו
נכו בדבר אייזנברג של מצידו מוקדמת

ב האש עמוד הסידרה את לרכוש נות
 לפירסום הביאה דולר אלף 700 של סכום

ב פורסם אשר המיכרז זו. למטרה מיכרז
 שענו הצעות הביא לא ובחוץ־לארץ ארץ

 שהתנאי חוזר, מיכרז פורסם אז לציפיות.
 שתגקע להצעה להיענות היה, שבו היחיד
 אז גם דולר. אלף 700 של מינימום למחיר

 כאן סידר מישהו להצעה. איש נענה לא
•1 רשות־ד•,שידור את :  כתב עזרן, חנן •

 הכין ועבודה הסתדרות לענייני הטלוויזיה
 מציאות ששיקפה ההסתדרות, על כתבה
 מספקת הגנה מקבלים אינם עובדים לפיה

 ישראל ההסתדרות, ראשי מההסתדרות.
ל סירבו בן־ישראל, וגדעון קיסר

ב להביא נאלץ עזרן לכתבה. התראיין
ה מזכ״ל עם קודמים דאיונות כתבתו

 אלה דברים משל. ירוחם הסתדרות,
 המנהל, הוועד לחבר הרשות מנכ״ל הבהיר
 שבה לשאילתה, בתשובה סלוד, דניאל
 של בכתבותיו איזון חוסר על בלוך התלונן

 במחלקת־החדשות ההסתדרות. על עזרן
 ש- זה, בהקשר אומרים הטלוויזיה של

ההסתד מזב״ל אחרת. מעט היא הבעייה
הקו הכתב בידי מרואיין להיות אהב רות
 המעדיף פלטנר, חיים זה, לנושא דם

הבורסה. מצב את לסקר כיום

2313 הזה העולס




