
האבוד

יערי מראיין
הסכים לא

 ראש קיבל שעבר, השבוע מימי באחד
 אהוד בטלוויזיה, למיזרח־התיכון השולחן
 שיחת־ במיזרח־ביירות, היושב יערי,
 במיזרח־ אש״ף של מאיש־הקשר טלפון

 לראיין ליערי הציע איש־אש״ף ביירות.
 המדיני היועץ סרטאווי, עיצאם את

 מחנה־ וראש ערפאת יאמר של הבכיר
 חסר־ סנסאציוני בראיון באש״ף, השלום
הישראלית. הטלוויזיה עבור תקדים
 מנהל אל מייד התקשר הנרגש יערי

 שלד, חטיבת־החדשות ומנהל הטלוויזיה
לראיין. אישור ממנו וביקש סער, טוביה

לשי אישר לכן קודם יומיים שרק סער, .
 אורי שערך הראיון את בטלוויזיה דור

 ש״זהו בטענה ערפאת, יאסר עם אבנרי
במ בו החליט וחדשותי״, עיתונאי סיפור

 איתו, לדבר יכול ״אתה ליעדי: לומר קום
 אמר שסרטאווי הדברים על ידיעה ולתת

ב איתו ראיון רוצה לא אני אבל לך,
 וכפי — יערי הסכים לא לכך טלוויזיה!״

 הזה. להעולס סרטאווי עיצאם שהודיע
לכך. הסכים לא הוא גם

 עיתונאי סיפור יערי אהוד איבד כך
הראשונה. מהדרגה

פרטאווי שילום גיבור־
הסכים לא

שיחר
הקלעים מאחר•

המוקד ער דמיו־
להיל ממשיכה רשות־השידור הנהלת

 של המרוכזת המיתקפה עצמאותה. על חם
ומנה עובדיה רשות־השידור, על הליכוד

 וחס־ פראית בהתקפה לשיאה הגיעה ליה,
 הכנסת. של בוועדת־החינוך רת־תקדים

 מרון אהובה הוועד־הפועל, ניצי צמד
 מפתיעה בתמיכה זכו פאפו, ואהרון

 בוועד־הפועל, המערך נציג של מצידו
להלן). (ראה אלמוג גיסים

 רשות־השידור, של המיגננה במיסגרת
 ארוך תחקיר לפיד יוסף המנכ״ל ניהל

 הקצין את איתר תל־אביב, מישטרת במטה
 מיספר את לכתב־הטלוויזיה שמסר הבכיר

 ואימת עכשיו שלום בהפגנת המשתתפים
 למערכת־החד־ הכתב שהביא המידע את

שות.
 רשות־השידור עצמאות על זה בקרב

 הוועד־ יו״ר של מלאה בתמיכה לפיד זוכה
 את לפרש המקפיד ירון, ראובן המנהל,

כלשונו. ושות־השידור חוק
 בין המאבק את חידד האחרון השבוע
ובלי רשות־השידור, והנהלת השילטון

ה הכפפת את התובעים הקולות רבו כוד
עצמאותה. ביטול תוך לממשלה, רשות

ן בו ש ח ד ה ת ש ר פו ־ פן
 במליאת מילוא רוני ח״כ של הצעתו

 הטרי, השר של לידיו למסור הכנסת
 ברשות־ הטיפול את בן־פורת, מירכי
מאין. יש נולדה לא ובטלוויזיה, השידור
מרד את המנוח דיין משה גאל בטרם

 שימש הפוליטי, השיכחון מן בן־פורת כי
 ר^ות־ד,שידור, מליאת כחבר .בך־פורת

 פאפו של מעמדותיהם בניציותו נפל ולא
.,ושות

ך התפטר האחרונות הבחירות לקראת  ב
הו וחילק רשות״השידור, ממליאת סורת
 פירסם שבה הרשות, מליאת לחברי דעה
 רשות־השידור על שלו מאמין״ ה״אני את
המרכזי. לשילטון בהכפפתה הצורך ועל

 שיש טוענים בטלוויזיה בכירים עובדים
 מראש־הממשלה לתבוע בן־פורת בכוונת

 רשות־ על המיניסטריאלי הטיפול את
 צמרת עם חשבונותיו את ולחסל השידור
 ברצינות להתייחס נטתה שלא הרשות,

שם. כהונתו בתקופת לעמדותיו

ל סוף חיו ה
 דובר הודיע שעבר השבוע בראשית

 חיול תום על רשות־ד,שידור להנהלת צה״ל
 הלבנון, בגיזרת והטלוויזיה הרדיו כתבי

המגוייסים. הכתבים התפרסות ביטול ועל
 של האחרון החדשות בפורום הדיון

 כאשר זה, בנושא התמקד רשות-הישדור
ביטוח־ד,מילו ביטול היא העיקרית הנקודה

 וביטול והטלוויזיה, הרדיו כתבי של אים
 רשות- מכתבי באחד שפגיעה האפשרות

כת מעתה, צבאי• טיפול תטופל השידור
 חבר־הבי־ לשירותי יזדקקו שייפגעו בים

רשות־השידור. עובדי מבוטחים שבה טוח,
 מ־ נהנים בלבנון רשות־השידור צוותי
 של מחירון לפי ליום, דולר 15 של דמי־כיס

בחוצלארץ. עבודה

כונזוורה טחון,3מישדד־ה
הוע למילחמה הראשון השבוע בתום

הטלוויזיה מעובדי כמה של הצעתם לתה

 ילדים למען טלתרום מיבצע לעריכת
הלב הגבול עברי משני מילחמה ניפגעי

נוני.
 רשות־השידור, להנהלת פנו העובדים

 מחלקת־ מנהל השתתף שבה בנציגות
 והציעו מוסינזון, אביטל והדרמה האמנות

שהכנ בינלאומית, תוכנית־בידור להכין
תיה הנפג הילדים לשיקום תוקדשנה סו

 נוסח תוכנית הגבול. עברי משני עים
 ששודרה הבינלאומית, ההזדהות תוכנית

 למען במערב, הטלוויזיה תחנות ברוב
בפולין. סולידאריות אירגון חברי
ל ידם לתת שהסכימו הכוכבים בין

 אייזק והכנר קיי דני הבדרן היו זו תוכנית
 אמנים של ארוכה רשימה ועוד שטרן

חב מנהל ברנשטיין, הלורד בינלאומיים•
 בבריטניה), העצמאי (הערוץ גרנדה רת

 ובמקביל בתוכנית פעולה לשתף הסכים
 שותפות ולהצעת לעידוד הרעיון זכה לו

 האמריקאיות הרשתות אחת ראשי מטעם
 טלוויזיה תחנות מחוף־אל-חוף.' המשדרות

 להשתתף רצון הביעו באירופה נוספות
זו. בתוכנית

 פינקס־הב־ גם הועמד התוכנית לרשות
 טדי ירושלים, עיריית ראש של תבות
ב בעלי־שם ישראליים גורמים ועוד קולק,
צמ למימושה. לתרום נכונים שחיו עולם

הז זו בתוכנית ראתה מישרד־החוץ רת
 הלא הפן את להציג חסרת־תקדים, דמנות

 את ובירכה מילחמת־ד,לבנון של ידוע
המישדר. מתכנני

מ באה זה בינלאומי מישדר פסילת
 מישרז״הביט־ מצמרת בלתי־צפוי, מקור
למ על־מנת שביכולתה ככל שפעלה חון,
 תוכנית של לביטולה המניעים אותה. נוע
 מיש־ צמרת של בצרות־מוחין נעוצים זו,

ההו לצד רגישות החסרה רד־הביטחון,
מהצי לסחוט ועניינה המילחמה, של מני
ליב״י. קרן למען כספים בור

 כוכבים תוכנית של במקומה :התוצאה
 המילחמה, נפגעי ילדים למען בינלאומית

שהכנסו ליב״י־תרום של כפוייה תוכנית
אלא למישרד״הביטחון. קודם יהיו תיה

 להיות מוכנים אינם הטלוויזיה שעובדי
 מטעם תוכניות על צנזורה של יוצא פועל

 כל לעשות החליטו והם ,מישרד־ד,ביטחון
 ה״ליב״יי־תרום״ שתוכנית כדי שביכולתם

הפועל. אל תצא לא

ת ס בו 3ד. ת ט0 ר ו
 בכדורגל העולמי הגביע מישחקי סיקור

 מחלקת- של מוחצים ותבוסה כישלון היה
 עזיבתו מאז בהדרגה הדועכת הספורט,

 מישחקי של בחירתם גלעדי. אלכס של
הסיבוב של ביותר המשעממים הכדורגל

 המראיין של הצבתו במישחקים, הראשון
 לכנשטיין, דני ונטול־ד־,אישיות האנמי

 הפרשנויות המישחקים, בהפסקות כמראיין
 של האלמנטרית האינטליגנציה חסרות
 פר־ (לעומת דבקוכיץ אמציה הפרשן

 שפיג־ מרדכי של המבריקות שנויותיו
 השדר של מיושנת בלשון הדיווחים לר),
ה מחלקת מעובדי (שאחד קיוויתי ניסים

הז ״הגיע : עליהם אמר בטלוויזיה ספורט
 ונטיעתו הזהב״) שעון את לו להעניק מן
 אלרואי יואש מחלקת־הספורט ראש של

 את הפכו — לספרד כדורגל) שדר (שאינו
 לתבוסה מחלקת־הספורט של מיבצע־ספרד

הכס משאביה רוב ביזבוז תוך סופית
הנוכחית. לשנה פיים

 היו המחלקה של היחידה נקודת־האור
גינת. ורפי ארבל יורם של שידוריה,ם

פסקול
ה פ ק ה ה ר פ א מ ה ו

טוכייה הטלוויזיה, מנהל נשאל כאשר

ר, ע  הכתב של הקלוקלת העברית לפשר ס
 בביירות הטלוויזיה מאולפן ה0טם דן

בירו באולפן !בעייה לנו ״יש :השיב
 אבל — דבריו את משכתבים אנחנו שלים
לביי משכתב־עורך לשגר יכולים איננו

• זאת״ למטרה רות  החודש במהלך •
ב מחלקת־החדשות עובדי החלו האחרון

' המדיני הפרשן את מכנים טלוויזיה י ל  א
ך  :הסיבה מרידור״. ״דן בכינוי רם מל

 במילה, מילה כימעט הזהות, פרשנויותיו
• דובר־הממשלה של להודעותיו  ביום •

 מחלקת־החד־ עובדי של לסירובם השני
מנהל־ עם בישיבות־בוקר לשבת שות

 סירובו בגלל סער, טוביה. הטלוויזיה,
 שלום־ הפגנת לסיקור ניידת־שידור לשגר

 למיז־ הוראת־הקבע את סעד ביטל עכשיו,
 לחדר־החד־ קפה לשלוח הטלוויזיה נון

 ישיבה, ״כשיש סער: כך על אמר שות•
ישי כשאין לכתבים. קפה להגיש נוהגים

• !״ קפה אין בה, •ו פורום־ד,חד בישיבת !
לע שטרן, יאיר מבט, עורך קרא שות

 הסירחון את ממני ״קח סער: טוביה בר
 הנוהג סער, !״לעשן שהפסקתי עד — הזה

 שאל שלו, הסיגריות זנבות את למולל
 שטרן: השיב ז״ לעשן הפסקת ״מתי :אותו

• ״שילשום!״  ישי- של אי-קיומן על •
 אחד אמר במחלקת־החדשות, בות־בוקר

 הפועלים כמו עכשיו ״אנחנו מהכתבים:
 שער- ליד בבוקר שממתינים הערביים

 ושולחים הראיסים שמגיעים עד שכם,
• !״לעבודה אותנו  גלי־צת״ל כתב •

 דרגת־ייצוג קיבל נבון, יונדב לשעבר,
ל מיוחד כיועץ ונשלח אלוף־מישנה של

* זאיר נשיא  מחלקת־סרטי־תעו־ מנהל •
כ מונה גודארד, יוסי לשעבר, דה

 מילחמת־הלבנון, סירטי וכמלקט מרכז
תעודי. לסרט והכנתם מיונם

אבנר׳ נגד כפר־סבא הפועל
 הוועד־המנהל חבר של עמדתו לשמע הופתעו הישראלית הטלוויזיה עובדי

 נגד בתקיפות הוועד־המנהל בישיבת שיצא אלמוג, ניסים המערך, מטעם
 זהות־עמדות תוך ערפאת, יאסר עם אבנרי אורי שערך הראיון שידור

 שאינן עמדות פאפו, ואהרץ מרון אהובה הוועד-המנהל, ניצי עם מוחלטת
בוועד־המנהל. לייצגו היה אלמוג שעל הקו את מייצגות
 המזכ״ל של מאנשיו המערך, של מיפלגתי פונקציונר שהינו אלמוג, על

 העובדים מבכירי אחד אמר ביח־ברל, כמנהל והמשמש בר־לב, חיים
 הערבית, הטלוויזיה תחנת מנהל למינוי במיכרז יושב הוא ״כאשר בטלוויזיה:

 בטלוויזיה ששודר בית־ברל על סרט בראל, יוסף שזכה, המועמד לו מספק
 הפועל כאשר לישראל. אל־סאדאת אנוור של בואו על סיקור במקום הערבית

 בוועד־המנהל אלמוג עורר עלוב, במישחק הליגה באליפות זכתה כפר־סבא
 אלמוג גיסים ? ספורט מבט בתוכנית זה מישחק דווח לא מדוע :השאלה את

 בית־ברל את מייצג הוא — לייצג נבחר שהוא מי את בוועד־המנהל מייצג אינו
!״כפר־סבא הפועל ואת

בן־פורת שר
חשבונות חיסול
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