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 ד,•הפצצה על בלל מגיבים היינו ולא הלוואי
 לעצמם: אומרים מודאי הדיילים ההיא.

המשקאות. מכירת את הפסקנו ולא והלוואי
 לולא לחרטה. טעם אין המיקרים, בשני
פרובו מתארגנת היתה זו, עילה נמצאה

אחרת. קציה
 תמיד ימצא כמילחמה הרוצה

מתאימה. עילה
■ ■ ■ו ו

שה בתופעה נתקלו על" ״אל נשי
■  שוויתרו ככל לא־מעט. אותם ביכה י

 התרחק כן המילחמה, במהלו יותר ונכנעו
 השיבה ויתור כל על והלאה. מהם הפיתרון
דרישותיה. של נוספת בהקשתה ההנהלה

מכי מאוד: פשוט הסבר יש זו לתופעה
 אסור על. אל את לחסל היתה שהמטרה וון

 כל להסכם. להגיע ואופן פנים בשום היה
 על היה, (העובדים) האוייב של נוסף ויתור

 מוותר אוייב למטרה. בדרך מיכשול כן,
לוחם. מאוייב גרוע
הטיי (וביפללם העובדים נכנעו אילו גם
 להם. עוזר היה לא זה תנאי, ללא סים)

הדש. תנאי ממציאה היתד, ההנהלה  2* לטוס נדרשים היו הטייסים
 קשורות כשידיהם כיממה, שעות

ראשם. על עומדים והם נכם על
 שנים, מזה מזמן. זו בתופעה התנסה אש״ף
עמ את משנה הוא חודשים, מזה ובייחוד

 מאות כך על יש לפיתרון. להגיע כדי דותיו
החל התקבלו ואנשיו. ערפאת של הצהרות

חש פניות היו מרחיקות־לכת. רשמיות טות
 מגעים היו הדדית, הכרה על דובר איות.

 התקרבות יש בישראל, ציוניים כוחות עם
ולירדן. לארצות־הברית

יש בצמרת זעם עורר כזה ויתור כל
 המטרה: בהשגת חיבל ויתור בל כי ראל.

 בהסכמת לישראל, והרצועה הגדר, סיפוח
העולם.
 מאשרים הוויתורים כל כי נאמר לכן
 ישראל, את להשמיד הכוונה את מחדש

 הישראליים כוחות־השלום עם שהמגעים
 תרמית הן שההצהרות הולכת־שולל, הם

כוזבות. וההחלטות  הראש על ערפאת יעמוד אם
 כניעה על מסורדדגליו ויחתום

 לא זה הליכוד, לתביעות ללא־תנאי
זה. כהוא כנץ עמדת את ישנה

 המיל- בשתי מיפלגת־ד,עבודה של תיה * י עמדו־ בין. גם יש מעניינת קבלה ןך
חמות.

ה ביום ביירות של הפצצת־הרצח אחרי
ל מיפלגת-ו־,עבודה קראה השחור שישי
המ בשקר דבקה היא ללבנון. לפלוש צד,״ל
 היום עצם עד הקילומטרים 40 של גוחך
 היא מםשלת־המערך במיקרה: ולא הזה.

 את ושכוננה חדאד, סעד את שהמציאה
הפלאנגות. עם הצבאיים הקשרים

 הוא והליכוד המעיר בין ההבדל
קילומטרים. בכמה רק

 (קרי: ההסתדרות נקטה על אל בפרשת
 לא היא מלכתחילה. מוזרה עמדה המערך)

 לעובדים אפרה היא להילחם. מוכנה היתד,
 העמידה היא ולהיכנע. הראש את להוריד

 הקילומטרים 40ל־ האמינה היא כאילו פנים
 את ״להבריא ההנהלה לכוונת כלומר, —
 על״ אל את ״לפרק האיומים והרי על״. אל

הסערך. בימי עוד נולדו
 המעבידים אחד היא ההסתדרות מדוע?
 שהונחתה המכה במשק. ביותר הגדולים

 את יורידו עובדי־ד,תעופה של הישגיהם על
 — האחרים במיגזרים לעוברים גם הראש

 חברות שולטות שבהם במיגזרים וביניהם
ההסתדרות.

מעניין: הבדל
 ר הנצורה בביירות נשאר ערפאת יאסר
המר. הסוף עד אנשיו בגורל התחלק  העובדים, מנהיג משל, ירוחם

•7לחו׳ הקרב ערב ברח
! ■ ■ ! *

 דומה. יהיה הסוף שנם ששני ח
״פי כל טובעני. בבוץ שקענו בלבנון י •

האמ על־ידי מאיתנו נלקחו המילחמה חת״
 אך מביירות, אמנם גורש אש״ף ריקאים.

ל בדרך והמיכשולים קטן, לא המדיני כוחו
גברו. אף והרצועה הגדה סיפוח

 עלולים ויוזמיו נכשל, המיבצע
 במידבר בקרוב עצמם את למצוא

הפוליטי.
 בשטח שרידיה לפיזור תביא על אל הפלת

המיל יקום. לא וחדש בריא גוף שום נרחב.
 שאין יגלו השלל, על עכשיו העטים יונרים,

ערימת־גרוטאות. מילבד לרשת מה
 טובות וקורפו־פרל בגין־שרון שיטות

ה ברעכען• יא, דבר. לבנות מסוגלות הן אין להרס. מאוד בילכד. ח

ר ח שי
רדיו

ת ש ל • פ ר א ־ ־ ב ל

 מתפקידו לב־ארי גידעון של התפטרותו
 בצמרת לתדהמה גרמה קול־ישראל כמנהל

רשות-ז־,שידור.
 היה לב־ארי של גבו את ששבר הקש

 מחלקת־החדשות ליגלגה שבה העיקביות
 למניעת הרדיו מיבצע על הטלוויזיה של

 לשיאו הגיע זד, ליגלוג תאונות־דרכים.
 תאונות־ על ידיעות של יום־יומית בהבלטה

מיסגות). (ראה מבט במהדורת דרכים
 יומן — השבוע בכתבת היד, נוסף שיא

 של דוברה־לשעבר הביע שבה אירועים,
 ד בוז — !עמירב משה רשות-ד,שידור,

הרדיו. במיבצע זילזול
 של סידרה לב־ארי של להחלטתו קדמה
 לעומת קול־ישראל של תקציביים קיפוחים

התקין תיפקודו את המונעים הטלוויזיה,
קול־י׳שראל. של

טוע ברשות-השידור התוהות הערכות
 מתכוון ירון, ראובן הרשות, יו״ר כי נות

 מהחלטתו בו לשוב לב־ארי את לבקש
להתפטר.

 לב-את, של מקומו את לרשת מועמדים
מנהליו לבקשות ייעתר לא שהוא במיקרה

לב־־ארי מתפטר
חילזול בוז

 מבכירי כרמל, אליהו הם המנהל, והוועד
 לגימלאות יציאה סף על הנמצא הרדיו,
 השופט של (אשתו כהן זמורה־ ומיכל
 מנהלת בעבר כהן), חיים לשעבר העליון

 להיות עשוי נוסף אפשרי מועמד א׳. רשת
 מנכ״ל בעבר שהיה מי ליבני, יצחק

גלי־צה״ל. ומפקד דשות־ד,שידור
 בדיחה הטלוויזיה בבניין רווחת בינתיים

 שעה־ את ינחה לב־ארי שגידעון הטוענת
קול־ישראל. את ינהל פאר ומני טובה

והקלעים מאחרי
לעמר־דו גינת

ד וסחו□ □חוח ג
 בשבוע ישראל קול באמצעות שנעשה בדרכים, הקטל צימצום מיבצע

 את שיבשה תאונות־דרכים סידרת המקוות. לתוצאות הביא לא האחרון,
 במשך נהרגו בני־אדם תישעה בדרכים, התאונות מיספר את לצמצם התיקווה
הטלוויזיה. של במערכת־החדשות לשימחה־לאיד גרם והדבר בתאונות, השבוע

 לעימות הביא הרדיו, מיבצע למרות תאונות־הדרכים נפגעי מיספד עליית
 רשות־השידור, מנכ״ל ובין הטלוויזיה של מחלקת־החדשות ראשי בין ישיר
 הטלוויזיה בכוונת שיש ללפיד התברר כאשר לשיא הגיע העימות לפיד. יוםןש
המיבצע. של כישלונו את בהרחבה לסקר

 שידור את ומנע הטלוויזיה של כעורך־ראשי שלו המנדט את ניצל לפיד
 ניטרלית כתבה שודרה זאת תחת המיבצע. כישלון על השלילית הכתבה

ההרדיו מנהל התפטרות את מנע לא הדבר אירועים. יומן — ,שבועבר א ר רדיו). (
 שהטלוויזיה ייתכן ״לא רכדל: אריאלה רשות־ד,שידור דוברת ציינה

 של בחובת־הדיווח פגיעה שזוהי אלא הרדיו!״ של מיבצע כישלון על תדווח
הממלכתיים. אמצעי־התיקשורת

 מייצבת, מצלמה מצדה הצילום בעולם
 מעולים תצלומים י להפיק ניתן שבעזרתה

היש הטלוויזיה י של ברשותה בתנועה.
 חברת־סר- שכזאת. מצלמה אין ראלית

מצל להשכיר - הנוהגת אמריקאית, טים
 דולר 2000 של :סכום עבור כאלה מות

ש שירותיה, את הציעה• ליוס-צילומים,
ה של הוצאות־ד,ייצור את מייקרים היו

רשות־השידור. לתקציבי מעל סרט
 צוות מאנשי אחד של ■ מיקרית בדיקה

ה למרבית גילתה, הסרט של צילומו
 דו- של מחלקת־הצילום בידי כי פלא,

אחדי שכזאת. מצלמה מצוייר, בר־צה״ל
 להשכיר דובר־צה״ל נאות רבות ר,פצחת

 של סכום עבור המצלמה את לטלוויזיה
 ההשכרה ליום־צילומים. דולאר 500

ה של המיושן שציודה על־כך מעידה
 ה־ תיפקוד את מונע הישראלית טלוויזיה

טלודזיה.

פסקול
שטר׳אזם שדודת

 ממשיך פער טדכיה מנהל־הטלוויזיה
 בעלי־המניות אצל בשדולה־מטעם־עצמו

 ר־ מנכ״ל של מינויו למען מעריב של
 הבא כעורו לפיד, יידסןש שות־ר,שידור,

 בעיתון שייערכו בבחירות מעריב של
 :סער של מניעיו אפחל. בחודש זה

 רשות־ מנכ״ל לתפקיד עיניים לטישת
• השידור !• בימים מתנהל חזיתי מאבק ו

 מנהל- ומישרת הטלוויזיה, של תיעודיים
 של במקומה קנויים, מחלקת־סרטים

בק לצאת העומדת רוטשילד, מרים
לגימלאות. רוב

מכובד ביתרון

 רשות- הנהלת נקלעה שאליו המשבר
ל המיכרז תוצאות התברר עם השידור

הטלווי של מנהל־חטיבת־החדשות מינוי
הטלוויז עובדי את להעסיק ממשיך זיה
יה.

 ועד־עובדי- אנשי מגבשים אלה בימים
 זמני, פתרון הטלוויזיה של הפקה-חדשות

 למינוי המיכח של הוצאתו את שיימנע
 שבכוחו חיצוני, כמיכרז החטיבה מנהל

פוליטי. למינוי להביא
 של הגשתה את בוחדם הוועד אנשי

 שלפיה רשות־השידור, להנהלת הצעה
 כמנכ״ל זכותו את לפיד יוסף ינצל

 מנהל-חטיבה למנות כדי רשות־ד,שידור
 אחת שנה למשך מיכרז, ולא במינוי,
בילבד.

 שבמיק- היא הוועד אנשי של תיקוותם
 אחי־ יעקוב מוקד, עורך יאות זה רה

 חטיבת- הנהלת את לידיו ליטול מאיר,
 אם רגליה. על להעמידה כדי החדשות,

 רשות־השי־ הנהלת על זו פשרה תתקבל
 לייבא מעוניינת אינה היא שגם דור,

 מבחוץ, מנהל חטיבת-החדשות להנהלת
למשבר מכובד פיתרון זו בדרך יימצא

גינת מפיק
מעלה כלפי

 בין הדדיות טענות של שורה אחרי
 זימן גיגת, רפי והמפיק כלבונוק אנשי
והממו גינת הכתבים, את לפיד יום!?

 אלוני, יאיר — גינת על הישירים נים
 לפגישת סער וטוביה סופר אסתר

 פירסמה בסופה בלישכתו. וליבון בירור
 לעיתונות, הודעה רשות־השידור דוברת

 כלבוטק עובדי בין ההדורים כי שקבעה
יושח. ומפיק־ד,תוכנית

 רשות- בפרוזדורי מהלכת אלה בימים
ש האומרת עקשנית, שמועד. השידור

תית מצא לפיד  דד בפרשה. לטיפול פי
למעלה. גינת של העברה פיתרת:

 הוא גינת כי טוענות אלה שמועות
 העומדות מישרות משתי לאחת מועמד

יאיר של מישרתו בקרוב: להתפנות
ה־ הסרטים הפקת על כאחראי אלוני,

 רשות־ הנהלת נקלעה שאליו הניהולי,
בחטי העובדים שבכירי משום השידור

מלה האחרת ברגע נרתעו החדשות בת
מועמדותם. ציג

ציוד!מושאל

 סרט חולדה בקיבוץ מופק אלה בימים
 של סיפור פי על המבוסס טלוויזיה,
ש ריד־באנקס, ליין הבריטית הסופרת

הפ בישראל, אחדות שנים במשך ,חיתו
 סיפורה הישראלית. הטלוויזיה עבור קה
 החינוך בהווי העוסק רייד־באנקס, של

 ציוד־הצי- לדלות המחשה הפך בקיבוץ,
הישרא הטלוויזיה משתמשת שבו לום

לית.

 יוסף רשות־השידור מגכ״ל בין אלה
 הוועד־המנהל, חברי שלושת ובין לפיד

ו פאפו, אהרון מרון, אהוכה
 של יצירותיו השמעת על ינץ מיכה

 ובטלוויזיה. ברדיו שטראוס ריכרד
 השמעת שהתירה ראשונה, החלטה אחרי

החלי בישראל, זה מלחין של יצירותיו
ההח את לשנות הוועד־המנהל חברי טו

 שטר- יצירות השמעת את ולאסור לטה,
בכי :התוצאה ובטלוויזיה. ברדיו אום
 רשות־השידור מליאת של הקרוב נוס

 בנושא. רחב דיון הרשות מנכ״ל יתבע
 בקרב שדולה לפיד מנהל לדיון כהכנה

מ שחדלו אותם (בעיקר המליאה חברי
 להעביר כדי המליאה) לישיבות להגיע
 הוועד- של החלטתו את שתבטל החלטה
המנהל.

236159 הזח העולם


