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 הטל- של מישדר־הערב למפיקי •

 מדי המוגש חדש, ערב הלימודית ווחיה
 מישדדי לתום עד 5 בשעה החל עדב,

 חדש, ערב מישדרי הלימודיות הטלוויזיה
 דן רייכר, גידערן של בהנחייתם
בפתי מפתיעים רשף, ורפי מרגלית

ה את המאפיינת הסגירות לעומת חותם
 מבט. מישדרי ואת הכללית טלוויזיה

 לשמוע ניתן חדש ערב מרואייני מפי
בפני סגורה הכללית שהטלוויזיה רועות

 עולה המראיינים של השאלות דרמת הן,
 מדאייני שאלות רמת מעל מונים עשרות

 החדשות חטיבת של הידרדרותה חבט.
ש בשבוע הגיעה הכללית ובטלוויזיה

 מבט במהדורת הסר־תקדים לשיא עבר
שהוק דקות חמש (מתוכן דקות 24 בת

 המה- מעורכי שאחד בעוד לספורט), דשו
 בחדר־הגר- לסישחקי־דוק התמסר רודה
הידרדרות לנוכח הטלוויזיה. של פיקה

 להציל הצליחו לא יגיב אורלי מעולה
אלה. מישדרים

הקלעים מאחרי
<וד0 ס״רוו

 רשות־ במינהלת מתקיימת שנים מזה
 המכונה בכירים עובדים קבוצת השידור
 נלן■ עימד, נמנים לפיד״. ״סיירת בבינוי
 את ניהל שבעבר מי רוגל, רימון

 המשמשים אפגר, וארי הטלוויזיה,
הרשות. למנכ״ל יועצים

 לבניין חדשה סיירת נוספה אלה בימים
 לשורותיה סער״. ״סיירת — הטלוויזיה
 הטלוויזיה של לשעבר מנהלה משתייכים

כ המשמש שמעוני, (״צזזי״) יצחק
 ובאחרונה סער, טוביה ליורשו, יועץ

לשע מנהלת־ד,תוכניות אליה הצטרפה
 למאגר הזרה שלא פופר, אפתר בר

 שומרת שהיא תוך התוכניות, מפיקי
 לה, שהיה מזה פוזות שאינו מעמד על

פחלקת־התוכניות. את ניהלה כאשר

לפיד) מנב״ל <עם שימעוגי פייר
ליורש יועץ

 חדש ערב את להעביר היד, מוטב זו
 מבט מהדורת ואת בערב, 9ב- לשידור
.5ל־ העייפה

צליג
ד ס ר ר8ה, א ל3ע

 הטלוויזיה, של הספורט לסוזלקת •
 ולמגיש רואי, אל יואש של בניהולו
שה ארגל, יורם הכדורסל מישדרי

 (בימיהם לשעבר מפוארת מחלקה ביאו
 לדר־ גילעדי) ואלכם שילון דן של
 לשיאו שהגיע הלאומי, השיעמום נת

 צה־ עם תל-אביב מכבי של במישחקיה
ש אלה, מישדרים-חייפ אס־קא־מוסקבה.

וב לשון סעירבולי ארבל ריצף אותם
 את אילצו בלתי־מיקצועיות, הערכות

 מקלטי־הסל־ את להדמים הצופים מזל
 מקלטי- כפתורי את ולהפעיל וויזיה

 ממש של חי תיאור לשמוע כדי הרדיו,
 הפנל גם בטלוויזיה. לתמונה כרקע

 בירושלים באולפן אלרואי הציב שאותו
 בהפסקה. הצופים על תרדמה הישרה
ה* השדרנית של הנעימות פניה אפילו

ג*זח חו־גיד
 מנהל למישרת המיכרז פתיחת עם

פריש לרגל בטלודזיה, סירטי־התעודה
 אלתי יאיר המחלקה מנהל של ותו

 הפרשות אחת להיפתח עומדת מתפקידו,
 ב- פער מוכיח עידן את המאפיינות

 סער מטעם המועמד־ד,מומלץ טלוויזיה.
 רפי ומפיק"כולבוטק עורך הוא לתפקיד,

גינת.
 מנהל למישרת גינת של מועמדותו

 ידידו, את תפטור סירטי־התעודד, מחלקת
 רשות־הש״דור, מגכ״ל ואת סער, טוביה

הטל בבניין שמכונה ממה לפיד, ף0יו
 מיגרו תוך כולבוטק״, ״מילכוד וויזיה

 כמפיק כפפי נתן כתב־התובנית של
התוכנית.

 טוביה יוצר גינת של זה שבמינוי אלא
 מחלקת־ למנהל תרגיל-מלקחיים סער

מפ (בעבר שפירא צכיקח התוכניות,
 לתפקד ממנו ייבצר שבו צח״ל), גלי קד
 הוא (שפירא הטלורזיה ומנהל גינת בין

 של לבירכתו זכה שלא לפיד׳ של מינוי
סער).

רדים ו מוקד על י
 השתעשע שבו מוקד, תוכנית למחרת חטיבת-החדשות של בישיבת־הבוקר

 רונן יורם אחימאיר, יעקוכ מראייניו, בשלושת שרון אריאל שר־ד,ביטחון
 גורן יגאל הכתבים שערוריה. התחוללה )2367 הזה (העולם ה1םמם ודן

 על אחיסאיר, ויעקוב רונן ביורם שיבטם חסכו לא יערי (״גזר״) ואליעזר
 ישיבה, באותה שטענו כתבים גם היו שר-הביטחון. לידי סממה את שהפקירו

 אמות־ על שרת עבר שבו ברגע מוקד, מישדר את לעצור היד, אחימאיר שעל
זה. במישדר המקובלות המידה

 אחרי מיד סממה: דן הכתב־הצבאי מ״מ בשבחי מדבר שאינו נוסף, פרט
 שר־הביטווון, ורעיית דן אורי עוזרו שרת, בעיקבות סממה רץ מוקד, אותו
 רד לכתבת גירסתו את מתחנפת בהצטדקות להם להסביר וניסה שרון, לילי

 לילי של בסוודר סממה משך ופמלייתו, השר התעלמות למרות אווירון. אלינו
עליו. בעלה דעת את לרכך מסנה וביקש שרון,

הט*ד
ל ש

יוורי
 בין האחרון יחסייד,עבודה במשבר

 רשות־ הנהלת ובין הטלוויזיה עובדי
 למנכ״ל הקודם ד,מישנה הצליח השידור,
 את לשכנוע עבאדי, שלמה הרשות,
 גורן, (״צבה״)צכי ואת מיליק פיטר
 להכניס במשא־ומתן, העובדים נציגי
 לצאת הטלוויזיה מעובדי המונע סעיף,

 בכלי- יעבדו שבה לוזופשה־ללא־תשלום,
ועי רדיו (טלוויזיה, כלשהו תיקשורת

 ה־ נציגי וגורן, מיליק כתובה). תונות
 עפאדי, להם שהטמין בפח נפלו עובדים,
 מרשות־ פרישתו על בחנתיים שהודיע
פר לחברודהפקות והצטרפותו השידור

 לחופשה,־ללא- עיסו נטל עבאדי טית.
 אלי שני, מבט ומגיש עורן■ את תשלום
ש ההסכם מן התעלמות תוך ניפן,

 הטלוויזיה, עובדי עם בעבר התם עליו
 להתפוצץ העומדת זמן פצצת והפעיל
אלה. בימים

ער לעניינים הטלוויזיה שולחן ראש
 יערי, אהוד המרחב, וענייני ביים

ב חופשודללאיתשלו© באחחנה ביקש
 מילחמת־הלבנון. על ספר לחבר מטרה
 בעיני נחשבת ספרים וכתיבת מאחר

 כ״תיקשורת״, רשות־ד,שידור הנהלת
ה למנהל רשות־השידור מנכ״ל הורה

 את לשחרר שלא סער, טוביה טלוויזיה
לחופשה. יערי אהוד

וב לוותר, מתכות אינו שיערי אלא
 ירושלמי, פרקליט שיגר נסיון תור

 רשות־השי־ לד,נחלת גוטמן, יחיאל
בצד זו. לחופשה לשחררו כדי דור,

 ושדרים עובדים כמה עומדים יערי
 את לראות וממתינים בטלוויזיה, נוספים
 יעדי של לש״זזדורו הניסיון תוצאות

יהיה ״אם אמר: מהם אחד לחופשת
 הטלוויזיה הנהלת את לאלץ בכוחו

 אנחנו לחופשה־ללא־־תשלום׳ לשחררו
 לבג״צ, עילה יש ליערי בעיקבותיו. נצא

 שימוטט הטיל, גם להיות עשוי והבג״צ
 את כיום המנהל הפקידים מיבנה את

!״וד,טלוויזיה רשות־השידור

יערי כתב
תשלום בדי חופשה

ון-לפ*ד1י ע־מוח

 שאותה רשוודהשידור, דוברת הודעת
 ה- בעיתונים הטלוויזיה סוקדגיות פירסמו
ל שניגשו מועמדים 30 בדבר יומיים׳
 הרשות למנכ״ל ד,מישנה למישרית סיכת

דיו לסיבוב שנותרו המועמדים ושלושת
 הקצה את אף דיווחה לא ס חוזרי נים
 ועדת־ בישיבת שהתרחשה הדראמה של

המיכרזים.
 הרשות, יו״ר כאשר החלה הדראמה
 יוסף והמגכ״ל ירון ראוכן הפרופסור

 ראובן את השאר, ,בין פסלו, לפיד,
שר-החינוך-וד,תר של מועמדו רוכרט,

 כיום המשמש לתפקיד, המר זבולון בות
 בקרית־שמונה. הקרואה המועצה כיו״ר

 מיכה המפד״ל ונציג ליו״ר המישנה
 אל לצרף לפיד על לחצים הפעיל ינון

 יעקכ נחמן, (.רון המועמדים שלושת
 רוברט, את ,המאירי) ויהודה כרנר

 שר־התינזד של שלחציו בתיקווה !מאת
מינויו. למען ולפיד ירון את ירככו

 ולא הועילו, לא ינון של שלחציו ׳אלא
 בטונים שהתנהלה קשה שיחה נם עזרה

 שהתייצב ידון, ׳פרופ ובין בינו גבוהים
נחמן. של במועמדותו התומך לסיד, לימין
 לסיבוב עד הזמן את לנצל החליט ינון
ב תוצאותיו. לשינוי המיכת של הבא

 עו״ד מוכן היה אלה לדברים תגובה
 ״היתד, :הבאים הדברים את רק לומר ינון

 לבדוק הוועדה מחברי אחד של הצעה
 הסישנה למישרת המיכת פרוצדורות את

למנכ״ל...״

פסקזל
1/1 הג הסקר

ו הטלוויזיה מנהל של התפטרותו על
 מורים צרפת, של הממלכתיים הרדיו
 טכנית־אירגונית, תקלה מנקבות רמי,
 פרג־ צרסת נשיא הופעת נמנעה באשר
 בחג־המולד, בשידור־הי מיטראן פיאה

 מבכירי אחד את הביאה נייד. מגוף בשל
 היתה ״אילו לומר: בטלוויזיה העובדים

ל כזאת מוסרית גורמה ברשוח-השידזד
,1977 בשנת המהפך, שמאז הדי מנהלים,

 100 מאשר פחות לא עלינו עוברים היו
• סגב״לים״.״  בעניינה הבג״ץ פסיקת •

 דאגות יוצרת פאר עדנה הגן־אלוף של
 על ישראל. בקוד והן בגל״ץ הן זהות,
 של זכייתה שגס מוסכם, גל״ץ עובדי

תיק דש בתחנה, חייה על תקל לא פאר
 בתודש חדש, רמטכ״ל של שמינויו ווה

ב מנוכחותה גל״ץ את תשחרר ,אפריל
 ;לשיבתו חוששים ישראל בקול תחנה,

 סוף לקראת או החודש, לתחנה, פאר של
 לא שובה שעם טוענת, והשמועה אפריל,
ל תמונה אלא למיקרופון, ©זר תחזור
 מנהל ״יועצת של מתוכן מתקן תפקיד
 מדברים אינם שהשנים ־(למרות הרדיו״

 בבר נמצא הרדיו, עובדי בקרב ביניהם).
״סיי פאר: של האפשרי לתפקידה כינוי

• לב־זארי״ רת  בתל- ראיונות בערב •
הטלוויזיה של הכתב־ד,כלכלי סיפר אביב
 סקופ דנציג ,איתןלמראייגו עזרן חנן

ההסתד של הוועד־!־,פועל כותלי מתוך
 הבנת של ״במהלך עזרן: סיפר רות.

 לשידור ההסתדרות של תשדירי-שידות
 ההסתדרות הזמינה תעשייה, במיפעלי

 פמית חנוך הסטאטיסטיקן אצל סקר
 ציבור על וד,אהודים האהובים האישים על

 בתחתית שהיו האישים אחד העובדים.
ה של המזכ״ל היה סקר באותו הסולם

של. ירוחם הסתדרות,  התוצאה: מ
 המזכ״ל של פניו בהקרנת להמעיט הוחלט

 ובמקביל פועלים, לפני אלה בסרטים
 ש- מפליא פורסם.״ ,ולא זה, דו״ח נגנז
 בטל- זה סקר מימצאי פירסם לא עזת

• ודזיה  הגיב מרב־ראיונות באותו •
 אלינו רד על ציפורי מרדכי השר

 חה חיילי© של הומור ״יש אווירון:
 בכל שת שבאלה שירים שחור. הומור

ל גיאלץ אם הלאה, וישירו המילחפות
 בוחן הייתי זאת, עם יחד אבל הילה©

 שבזאת גדולה חריפות בעל שיר מדוע
 סיפר דבריו בהמשך בצה״ל...״ מושר

 וחצי מיליון של מענק ביטל כי ציפורי,
 שלא כתבות שתי בשל לטלודזיה, שקל

• בח שודרו  השידור רשות מנב״ל •
בגר סיור לשבועיים יצא לפיד, יופף
 מנהל ממלא מקומו את ובאנגליה, מניה

 נסיעה זוהי לב־ארי. גדעון הרדיו
 ככמלא- סמנה שאינו לסיד, של שניה
פער. מוכיח הטלוויזיה מנהל את מקום

236895 הזה העולם


