
ערי□ שתי שד סיפור
 מפקד שפירא, (״צביקה״)צבי של ׳מינויו עם

 ■של התוכניות מחלקת כמנהל גדי־צה׳׳ל־לשעבר,
ה העובדים לקבוצת שפירא מצטרף הטלוויזיה,

בירו עבודתם שמקום רשות־השידור של בכירים
בגוש-דן. שמגוריהם בעוד שלים.

 מדי מגיע לפיד, יוסף רשות-השידוד, מנכ״ל
בירוש כלל שבבניין למישרדו מיתל־אביב בוקר
 טזביה הטלוויזיה, מנהל התגורר לעומתו, לים.

 על הילטון, במלון ארוכה תקופה במשך סער,
 דולר 250ב־ דירה שכר דשות־השידור, חשבון
 מתגורר אעו ישבה דירה הרשות, חשבון על לחודש

 לכ-ארי, גדעון הרדיו, מנהל בסופי־השבוע.
לבניין בוקר מדי ומגיע בגוש־זץ, הוא אף מתגורר

 שלמה הרשות, למנכ״ל המישנה בירושלים. הרדיו
 שם כפר־סבא׳ מאיזור בוקר מדי מגיע עבאדי,

מתגורר. הוא
 המתגורר שפירא, עתה מצטרף אלה לבכירים *
כפר־סבא. באיזור הוא אף

 של מחלקת־החדשות מכתבי אחד כך על העיר
חיי לשטח׳ היוצאים הכתבים ״אנחנו :הטלוויזיה

 הצוות עם ביחד צפופות, במכוניות לנסוע בים
 רשות־השידור שראשי בעוד הצילום, וציוד הטכני

 ירושלים־ בקי הרשות תקציב חשבון על נוסעים
 יכולים היו מורא, מעט להם היה אם תל־אביב.

 בבוקר אותם שיוביל אוטובום־זוטא לשכיר לפחות
לשפלה!״ ובערב לירושלים

 ולא איש־כספים שהוא עבאדי,
פע הוכשל (עבאדי איש־תיקשורת

 במיכרזים לפיד יוסף בידי מיים
הטלוויזיה). מנהל לסישרת
 בראש הועמד וחצי כשנה לפני

ה הרדיו קריין מרכז־ההדרכה
מה עד פרי. יצחק והקפדן וותיק

לפ יוכל לא כי לפרי, התברר רה
 פרי מול לציפיותיו. בהתאם עול

 בראשם עבאדי, של אנשיו עמדו
שנ לפני עד - כרלינסקי עוזי
 בנציבות־שירות־המדי- פקיד תיים

הפקי מבכירי אחד שהוא — נה
 בר־ רשות־השידור. באמרכלות דים

 מרכז־ על בהדרגה השתלט לינסקי
יצ של התפטרותו ואחרי ההדרכה,

 על זמני כממונה פועל הוא פרי חק
 רבות שעות ומעביר מרכז־ההדרסה,

 חוטי־ בבניין בישיבה עבודתו מזמן
המרכז. שוכן שם ירושליס.
מנ מיכרז להיפתח עומד בקרוב

 מבין שנים מרכז־ההדרכה. הל
לנה מועמדים הטלוויזיה עובדי

 שהיה (מי איזנמן יעקוב לו:
צבי האש) עמוד של הטכני המפיק  ו

 מחלקת־החד־ איש גורן, (״צבה״)
 לשבוע (עד העובדים וועד שות

שעבר).
 בבניין עקשנית ששמועה אלא

לו ברלינסקי עוזי כי טוענת, כלל
לי עומד וזה לתפקיד, עיניו טש
שול מעל לידו בשל כפרי פול
ועדת־המיכרזים. של חנה

פסקול
מיד 0*01 מרנן ע!ר ל

 שהוקרן הטילים, משבר הסרט
 ב- הוקרן בטלוויזיה, חלקים בשני

 מנהל אחד. בערב ארצות־הברית
 שטען סער, טוביה הטלוויזיה,

בסרט הצופים את לייגע אין כי

 לפיד הטיח פאפו, אהרון עו״ד
״הב :הבאים הדברים את בשניהם

מנ מרון, הגברת שאת, היא עיה
אה ואתר. אחת, עוזרת־בית הלת
אלקטרו מזכירה מנהל פאפו, רון
 עלי ואילו — במישרדך אחת נית

• עובדים״ 1600 לנהל  סברה •1׳
 רשות־ הנהלת במיסדרונות עקשנית
 דבריז לרגל כי טוענת, השידור
 הוועד־ חברי על לפיד של הקשים
 בכוונתם יש ופאפו, מרון המנהל

 היו״ר סגן של בסיועו אלה, של
 את להכריח ינון, מיכה עו״ד
 בפורום ן•!• פומבית להתנצל לפיד

ישי אחרי יומיים שנערך החדשות
 פנה הסוערת, הוועד־המנהל בת

 אל שטרן, יאיר מבט, עורך
ל הבאים ״ברוכים ז ואמר לפיד,

 למועדון היתד. (כוונתו מועדון!״
לשט השיב לפיד פאפר). ,מושמצי

להי פחדתי זד׳ בגלל ״בדיוק רן:
• הזה!״ למועדון כה עד כנס י • 

 אריאלה רשות־השידור דוברת
 הקשה־ביותר הדוברית היא רבדל,
 הסיבה: עיתונאים. על-ידי להשגה

מכ ברשותה מחזיקה לא רבדל
הדוב שאר כמינהג איתור, שיר

 לעיתים מונע הביפר היעדר רים. י
לאי רשות־השידור תגובת את

המ דבר ברשות, הקשורים רועים
 רב- של בעבודתה לפגיעה ביא
• דל !  ״פורום ישיבת את אגב, •

 יוסף פתח האחרונה החדשות״
 הזה העולם ״אם בקביעה: לפיד
 שעבר, בשבוע ישיבתנו על כתב

 את להחזיר בכוונתנו שיש ואמר
 בלונדון והרדיו הטלוויזיה כתב

 כבר אפשר אז — ר ל טס שמעון
• אותו״ להחזיר !  מימי באחד •
טוב הטלוויזיה מנהל של העדרו

 מישהו הדביק מהארץ, סער יה
 שאמר: הפתק את חדרו דלת על

ה הטלוויזיה מנהל של ״מישרדו
•1 ירדנית״  כוהן־ אורי הכתב •

 ראשי־ה־ על־פי נקרא אהרונוב
אכ״א״ ״ראש :שמו ישל תיבות

 רשות־ והנהלת הטלוויזיה ראשי
 שני בדיקת של בשלב השידור.

 הירהור הועלה אף סירטי־הניסיון י
 הסידרה צילום המשך את לבטל
 שצולמו הסרטים שני את ולגנוז
הסידרה). של 3 ופרק 2 (פרק

 האמביציה התערבה שכאן אלא
 יוסף רשות-השידור, מנכ״ל של

הקודם, הטלוויזיה ומנהל לפיד,
הסר שמעוני. (״צחי״) יצחק

חב ולפני מורים לפני הוקרנו טים
תגובותי ולאור המנהל, הוועד רי
 של הפקתה המשך על הוחלט הם

הסידרה.
 כישלון :כצפוי הייתה התוצאה 3

היש הטלוויזיה כי שהוכיח בוטה,
להת־ עדיין מסוגלת אינה ראלית

 נושאים עם מכובדת בצורה מודד
האח שבשנתיים (בעוד דרמתיים

 הישראלי הקולנוע הצליח רונות
 מבעיות־היסוד כמה עם להתמודד

דמו אמינה, לשון הקולנוע: של
הת ערכי). וסיפור אמינות יות

 המסלקת טלוויזיה, שתחנת ברר,
 שבין המוכשרים את ציוותה מתוך
נוש את ומגבילה הטלוויזיה יוצרי

מסו אינה הטלוויזיוני, הטיפול אי
ש טלוויזיונית, דראמה לייצר גלת
 אשר קהל־הצופים, על אמינה תהא
 מדיום מנהלי שיגיונות את ממן
זה.

ל !המימלבה!שיד ד סל,׳ !,ב

רשוודז־,שידור, של ההדרכה מרכז

רוטשילד קונה-סרטים
ירדניזציה

פאפו חבר־וער
אלקטרוניח מזכירה

 את להדריך תפקידו מעצם שנועד
 רשות־השי־ של התיקשורת עובדי

 באחרונה כלל. מתפקד אינו דור,
כת הטלוויזיה מסך את ממלאים

 מיקצועית הכשרה עברו שלא בים
 וכתבי- מרכז־ההדרכה, במיסגרת

זה במוסד הוכשרו שלא רדיו
ה מרכז של להתפוררותו ר,סיבה

 שהמרכז בעובדה, נעוצה הדרכה
 המישנה של פיקוחו תחת הוכפף

שלמה רשות-השידור. למנכ״ל

 כמעט היא שהקרנתו שכזה, רציני
• לפצלו הורה ליל־מישדרים, • 

 היה שבה חוועד־המנהל, בישיבת
 רשות־ מנכ״ל בין חזיתי עימות

 חברי ובין לפיד, יוסף השידור,
ו מרון אהובה המנהל, הוועד

• ׳  במחלקת הרווח אחר, כינוי •
 וקקה״. ״קיקי הכינוי הוא החדשות,

ש מהכתבים, אחד של כינויו זהו
 הכינוי ״קיקי״. אותו מכנה אשתו
או של האישי לצלמו הוסף ,קקה׳

כתב. תו

בטניס דורות 3
 במקום זכה בישראל הטניס שחקני בכיר גליקשטיין, שלמה

 הצעירה מידי הגביע את מקבל הלאומית, באליפות הראשון
 של סבה וע״י מאיר רונה ),9 ולגילאי ישראל באלופות

בישראל. הטניס איגוד נשיא שהינו מאיר מרדכי רונה,

ה ר י כ מ ל בעיות
ו 403 פיז׳ ולבטים
׳62 שנת

ע ׳70 שנת מנו המין בחיי
03-737548 טל. מאת

זידמן מרדכי ר״ד
רשפים הוצאת

 מודעות קבלת
העיתונים לבל

זכדעד בלוחיר■ נ ־ ו

 זו.ד ת1*שר
א שלוס ־לל  ת

 •סבבדיס
אשראי כרסיסי
]פרסי

נ *בירוד אס
237117סל:

9

157

1


