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 של כתב־התחבורה ■עזדן, לחנן >•

 בשבועיים בסיקוריו שהתעלה הטלוויזיה,
 שהחלה הדיווח לרדידות מעל האחרונים

 של כתבוודהדיווח את באחרונה לאפיין
 אל־ משבר על דיווחיו הטלוויזיה. כתבי

 לפני אירועים ביומן כתבתו ובעיקר על,
 של פירסומת סירטוני צירף (שבה שבוע

 אברהם ח״כ של צילומיו עם על אל
 את עזרן גילה בנמל־התעופה) שפירא
זו, קואליציונית מעיסקה הציבור סלידת

עזרן בוזב
נכון ניצול

 בשבתות, אל־על את להשבית שנועדה
 המדיום של נכון ניצול על שהקפיד תוך

הטלוויזיוני.

״ג צל
• ג1ד6ה המסר

שה ליס, כני לענייני־דת לכתב •
 התיקשורתית־דתית האורגזמה את ביא
 קבורת בפרשת גורן שלמה הרב של

 בנחל-חבר כר־כוככא" ״אנשי עצמות
 ליס הטוב. הטעם לגבולות מעבר הרחק

 להשקפותיו מחסום שם לא הדתי־לאומי
הא החודשים במשך הלאומיות־קיצוניות

ב גורן הרב את וליווה כאשר חרונים,
 אתר- לאיתור ההליקופטריים טיוליו

ב ליס הגיע לשיאו במידבר. הקבורה
 הוא בנחל־חבר. הקבורה מטקס דיווח

 על- במקום שנערכה ההפגנה את טישטש
 שכתב- בעוד רומיות. טוגות לובשי ידי

ה־ על דיווח האירוע, את שסיקר הרדיו,

 של הדוו״וים
בן־מאיר

ש הכתבים אחרוני את ביותר המכעיסים הסיפורים אחד
 בעגתם המכונה סיפור הוא במחלקת־החדשות להם איכפת

בן־מאיר״. של ״הלוויינים
 יהודה ח״כ שר־החוץ סגן מקפיד אלה, כתבים לדברי

 הנהלת- עם לתאם לחוצלארץ, שלו נסיעה לכל קודם כך־מאיר,
הלוויין. בעזרת ידווחו שסיוריו הטלוויזיה

 לוועידה טס בן־מאיר כאשר ימים, כחודש לפני היה כך
 קנדה, ראש־ממשלת עם באקראי נפגש שם בקנדה, כלשהי
 בניו־יורק, הטלוויזיה שכתב תבע בן־מאיר טרודו. פיאר אליוט

לראיינו. כדי לקנדה יטוס רכיב, דן
 השדולה בוועידת בוושינגטון, בן־מאיר שהה האחרון בשבוע

 עם התקשר, רביב, דן האמריקאית. בבירה היהודית (״לובי״)
 משה הטלוויזיה, של חדשוודהחוץ עורך עם הוועידה, תהילת

 שטוכיה טוען בן־מאיר לעשות? ״מה ושאל: שלונסקי,
 שת־ כתבות־לוויין, שתי מהארץ יציאתו לפני לו הבטיח פער

 תחילה סירב שלונסקי האמריקאית!״ בבירה מעשיו על דווחנד,
 הוחלט לבסוף בן־מאיר. על לדיווח כלשהי כתבת־לוויין לאשר

 ושרק ועידת־השדולה, את שתסקר אחת, כתבת־דיווח על
בן־מאיר. את תציג

כן־מאיר סגן־שר
לבורא קרובים הלוויינים

 הנערכת הלוויה על שהתריעו מפגינים
 שנה, 2000 מלפני מתים של אלה לעצמות

 ילדים של ברגליהם ביריות המסתיימת
 זו הפגנה ליס הפך הרי — ערביים
 על סיקר לא גם ליס שולי. לאירוע

 רבים של מהטקס המכוונת ההעדרות
 לא-מתמיה פרט והכנסת. הממשלה מחברי

 של המנהל הוועד מחברי שאיש הוא
 על לשאול הרהיב לא רשות־השידור

 ובין לים של הסרוגה כיפתו שבין הקשר
 למסך ך0המ את ההופכת דיווחיו לשון
כ מדווח שלים כך על ולהתריע סרוג,
גוש־אמונים. של בטלוויזיה עבד אילו

י ח שי ר מ ? ש ~

 מחלקת כי שהאמין מישהו היה אם ••
 בנימין של בהנהלתו בטלוויזיה, הדת

 אירוע על בשתיקה תעבור צכיאלי,
 ״רב בסרט טעה. סיני, כפינוי דתי־משיחי

 הוצגה שיף צחי הבימאי של בישראל״
 קלוסקי, איפר הרב של השקר משיחיות

 לישוב שהתמסרותו חצר־אדר, של רבה
 כ״קידוש בסרט הוצגה זה בלתי־חוקי

 מבחיל, היה הסרט נושא רק לא השם״.
 אחד זה היה איכותית, מבחינה שגם אלא

האח בשנים שייוצרו שבסרטים הגרועים
הישראלית. הטלוויזיה עבור רונות

הקלעים מאחרי
̂מו־ הזועם ר

ה המר, זבולון שר-החינוד-והתרבות
ל שניסה לרשות־השידור, האחראי שר

ב בנאומו הציבורית תדמיתו את שפר
ל הטיף שבו ישראל, פרס חלוקת טקס

ט-ס0והדי הדיס

דם) (תורם לים כתב
השקפה לפי תפקיד

 של במיסדרון באחרונה הרווח כינוי
 לים בני לכתב־הדת מחלקת־החדשות

ניס :הסיבה ״ליסטים״. הוא לעיל) (ראה
 הגדה על כתבות לתפוס לים של יונותיו

 שהכתבים נושאים וההתנחלויות, המערבית
 ויגאל חלבי רפיק הם להם המואמנים

גורן.
 במחלקת־ המהלכת עקשנית שמועה
עצ את מכשיר ליס כי טוענת החדשות

 הגדה-המער- על הבא הכתב למישרת מו
בנוש ליס של עניינו וההתנחלויות. בית
 קידום של לאינטרס מעבר הוא אלה אים

מהשקפותיו. ונובע מיקצועי,
שטין, יאיר מבט, עורך נשאל כאשר

 תפקידים יאייש אכן שלים האפשרות על
 שינוי- שום אין ״בינתיים הגיב: אלה,

 לבחירתו עד — במחלקת־החדשות תפקיד
לחטיבת־החדשות.״ חדש מנהל של

ב מדובר כאשר סובלן אינו סובלנות,
לאמונתו. הקשורים עניינים

 כשבועיים, לפני מוקד מתוכנית כתוצאה
 עלה זו, בתקופה היהדות על שהתמקדה

 הרב של הופעתו על שר־החינוך של זעמו
זה. במישדר הכהן מנחם ח״כ

 של בוועד־המנהל מנציגו ביקש השר
 אצל לברר ינון, מיכה רשות־השידור,

 קרה כיצד לפיד, יוסף הרשות, מנכ״ל
זו. לתוכנית הוזמן הכהן שמנחם
 רשימת לפניו הובאה שכאשר טען לפיד

 במוקד המשתתפים (כל בדיון המשתתפים
 הרשות) מנכ״ל של אישורו את עוברים

הכהן. של שמו הופיע לא
 ,סובלנות׳ של אלה מלחצים כתוצאה

הת בדיקה. נערכה המר השר של מצידו
 הכהן הרב סירב יומיים במשך כי בדר

 הוגש לא שמו ולכן בתוכנית, להשתתף
המשתת שאר רשימת עם המנכ״ל לאישור

 הסכים השידור לפני שעות כמה ורק פים,
בו. להשתתף הכהן
ה מנכ״ל של ניקיון־כפיו הוכח כך
 את שיכך לא זה אך זה, בנושא רשות
 במונופול המאמין שר-החינוך, של זעמו

ישראל. דת על אנשיו של
הבי&אים ראש
קיי ,,ראש הקידומת עט מישרות שתי

הממש ראש :האחת במדינת־ישראל. מות
 בטלוויזיה ראש־הבימאים :והשניה לה,

 הבימאי מאייש שאותה מישרה הישראלית,
גורן. קי׳ג והלא־בולט הוותיק
 ג־קי בין אלה בימים עובר שחור חתול

 בטלוויז־ה, המחלקות כל מנהלי ובין גורן
 כדי סופר, אסתר של לשובה הממתינים

 כלפי טענותיהם את באמצעותה להעלות
 לתוכניות בימאים גורן מקצה שבו האופן

השונות.
ל יוצבו שהכימאים כך על עומד גורן

לשלי פועל הוא על-ידו. ורק אך תוכניות
ל המפיקים של הבילעדית הסמכות לת

ממע תחנות־הטלוויזיה בכל (כנהוג קבוע
 התוכניות. אופי ואת הבימאים את רב)
 הבהיר בטלוויזיה מבכירי־העובדים אחד

ה יהיה שהמפיק ייתכן ש״לא זה בנושא
 לו אין כאשר התוכנית, על הסופי אחראי
הצילומים.״ תוכנית על שליטה

 מתרעמים בטלוויזיה מנהלי־המחלקות
ש באחרונה, שאירעו מיקרים מיספר על

 טוביה מנהל-הטלוויזיה העניק במהלכם
 על גורן ג׳קי של להחלטותיו גיבוי סער

רו הם השונות. בתוכניות בימאים שיבוץ
 לקנות סער של נסיון זה בגיבוי אים

ה חשבון על העובדים עם תעשייתי שקט
 לגבי סער מצד אי־הבנה ואת איכויות,

 יאופני־ הטלוויזיה תוכניות של המהות
ניהול.

 זה בנושא עמדתו על סער נשאל כאשר
 את מפיק מי קובע אינו ״הבימאי השיב:

התוכ את מביים אינו והמפיק התוכנית,
שביכול כל עושה אני זאת, עם יחד נית.

הומוגני.״ יהיה שהצוות כדי תי

פסקול
מת<־,דגפים

על-ידי באחרונה הועלה פורימי רעיון

להח :בטלוויזיה העובדים מבכירי אחד
 ב- חדכי רפיק כתב-השטחים את ליף

 ש- אמרה ההצעה שליו. מאיר שדרן
 ורפיק הכבושים מהשטחים ידווח שליו
€ אהבתי ארץ את ינחה  השני הגיליון •

 שנתלה קרנף, המהפכני עיתוךהקיר של
הת בניין־הטלוויזיה, של בלוחות־המודעות

 מבכירי כמה של הסמוייה באבטלה מקד
 שבין ובמתחים מחלקת־החדשות, עובדי

 השונים. נושאי־הסיקור רקע על הכתבים
ל הביאה קרנף של השני הגיליון הופעת
 עובדי בין וההאשמות המתח החרפת

 ומאשימים חושדים הכל מחלקת־החדשות.
• זה. את זה  לסידרה הביא 2 קרנף •

 כבדיחתו בבניין־הטלוויזיה, בדיחות של
״מער :שקבע גורן, (״צבה״) צבי של
 מערכת את לפגוש רוצה 1 קרנף כת

 סער, מוכיח מנהל־הטלוויזיה, ״.2 קרנף
(ה הלוחם״ ״הפורום של קיומו על הגיב
 לא ״אם :הצריף) במסעדת ג׳ בימי נפגש
 אוציא ,,הלוחם ב,פורום להשתתף אוזמן
 2 וקרנף מאחר ״.3 קרנף את לאור
 ה־ כתבי־הטלוויזיה של בבעיותיהם מטפל

 מעובדי־החדשות אחד ציין תל-אביביים,
 את לאור להוציא כדאי ״אולי בירושלים:

 ירושלים. קרנף לעומת תל־יאביב קרנף
 מחלקת־ עובדי של ילדיהם את לשכוח ולא

לילדים״. קרנף גם ולפרסם החדשות

ק י ס פ ת  ״

״ לקשקש!
האחרו מישיבות־הבוקר באחת

 בטלוויזיה מחלקת־החדשות של נות
 בין מילולית התכתשות נערכה

 לבין פממה דן כתב־המישטרה
 גם (ובינתיים הטלוויזיה מנהל
 טוכיח חטיבת-החדשות) מנהל

 אחרי החלה ההתכתשות סער,
 בדבר מה שאל חלכי שרפיק

 ראשי־העיריות שביתת על דיווח
 יאיר מבט, עורך המערבית. בגדה

 על לדווח לחלבי הורה שטרן
 שהתחולל הרב־שיח זה. נושא
כך: התנהל מכן, לאחר

יכול אני איך :חלבי רפיק
 מנוע אני אם כזאת, כתבה לעשות
 את לראיין הוועד־המנהל על־ידי
מנוטרל! אני הערים? ראשי

הלאה. :סער טוביה
אומרת, זאת מה :סממח דן

 לוועד- יפנה שטוביה ? ,הלאה׳
 זה. לדיווח אישור ויבקש המנהל

 אירוע על לדווח שלא אפשר איך
שכזה? חדשותי
לקשקש. תפסיק :סער טוביה

 זה כאן? מדבר אתה מה בתור
עניינך! לא זה שלך! הדסק לא

 עובד בתור מדבר אני :סממה דן
 שהטלוויזיה שרוצה הזה, בבניין
שמתרחשים. הדברים על תדווח
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