
כל קוד□שידור

 ד.וא שאם לו ויבהיר הפורום, של באה
 החדשות מהדורות ואת מבט את משדר

במלו אותם לשדר עליו קול־ישראל, של
רשות־השידור. שרותי על לוותר או אם,

 הפותחות אלה, האשמות על בתגובה
 קול־ישראל בין גלוי תיקשורתי מאבק

 בצ־״ בן־ישי: גל״ץ, מפקד אמר וגל״ץ,
 ראש אמר שבה ישיבה, ערכתי הריים

 הזמנה שקיימת גל״ץ של מחלקת־החדשות
 ז׳בוטיד מיסדר חברי לפני שרון להופעת

 חדשותי ערך בעל היה זה לדעתי סקי.
 אם שנבדוק וסוכם הראשונה, מהמעלה

 התברר יותר מאוחר יופיע. אכן השר
ה בסביבות למקום להגיע צפוי שהשר

הצבאי, כתבנו את למקום שלחנו .8 שעה

 חטיבת־החדשות של החדש למנהל •
 ולעורך שטח, יאיר הטלוויזיה, של

ק ועדת-כהן, דו״ח פירסום ביום מבט ע  3י
 עטרה קלה לשעה שהחזירו אחימאיר,

 הטלוויזיה של במחלקת־החדשות ליושנה
 מהבחינה מעולה סיקור זה היה הישראלית.
 את מחדש שתימצת המצולמת, העיתונאית

 גם ועדת־כהן. לדו״ח שהביאו המהלכים
ה על זייץ דמי של התמציתית כתבתו

 היתה ועדת-החקירה של השונים מהלכים
 מחזית רונן יורם של דיווחיו גם טובה.
בי מישרדו וחזית ראש־הממשלה מישבן

המדי הצמרת את שהיכה ההלם את טאו
 בצהריים 2 מהדורת ישראל. של נית
 ימי־ את לתחנה החזירה הטלוויזיה של

 יונדהכיפורים, מילחמת ימי שלה, הפאר
 אירועים, ושאר אל־סאדאת אנוור ביקור
 גם ייחודה. את בעבר הוכיחה היא שבהם

ה, ח הצבאי, הכתב של סיקורו מ מ  ס
 שהד הדראמה סיפור את לשחזר הצליח

 בהפקדת ובשאתילא. בצברה לטבח ליכה
 של בידיו גורלי יום באותו מבט עריכת

 הבלתי-אמד בידיהם ולא אחימאיר, יעקב
המרו ושות׳, קרפץ מיכאל של נות

 הוכיח מתח, מכל הקטן המסך את קנים
 עושה שהתפקיד הכלל את שטרן יאיר

 הראשון מיבחנו את עבר והוא האדם, את
 שמעבר בהצלחה חטיבת-החדשות כמנהל

למשוער.
 במיקרו־.: הטלוויזיה הביאה נוסף נופך

 ופיר־ ■עכשיו שלום בהפגנת הרצח אחרי
 7 הסרט את שידרה שרון אריאל פורי
 למציאות תפור נראה שכולו במאי, ימים

 פאשיסטיים. בכוחות הנעזר גנרל של זו
 שלושה לפני כבר נבחר זה שסרט אלא

להקרנה. חודשים

הקלעים מאחרי
ב ר ק צ1קול־'זו ה אל־גל׳י ר
 שלאחר בבוקר שנערך החדשות, פורום
 בפעולד התמקד ועדת־כהן דו״ח פירסום

גלי הצבאית, תחנת-השידור של תיה

אחימאיר מנייד שטרן מנהל
בהצלחה — הראשון המיבחן

מחלי אנחנו לציין: המקום כאן ישראל.
 או קול-ישראל, מהדורות את לשדר טים
 לא אנחנו לצורך. בהתאם לשדר, לא

או שמאלץ חוק אין אותן. לשדר חייבים
 וחוץ קול-ישראל. חדשות את לשדר תנו

 שדיברו למי להעיר המקום כאן אולי מזה,
 שתנקו מוטב :החדשות בפורום סרה בנו

 שאתם לפני שלכם, האורווה את קודם
בגל״ץ...״ סדר לעשות באים

 גלי לפרשת הרשות מנכ״ל של תגובתו
 מהדורות ואי־שידור מבט והעברת צה״ל

 אבקש ״אני קול־ישראל: של החדשות
 בשאלה גל״ץ, מפקד עם שיחה לקיים

 מאיתנו. לוקחים שהם החומר עריכת של
 שישודר אז מבט, את משדרים הם אם

קול־ישראל.״ מהדורת עם וכנ״ל במלואו,
 לב־ארי, גדעון קול־ישראל, מנהל

לנושא. כלל להתייחם מעוניין ״איני :הגיב
ת ד * .^מט״ ה

כ שמרן יאיר של ומינויו בחירתו
 לא הטלוויזיה של החדשות חטיבת מנהל
כ באה זו בחירה לאיש. כהפתעה באה

 רשות־ בצמרת שנערכה מעיסקה תוצאה
 זד מנהל לבין לפיד יוסף בין השידור,
ח טלוויזיה כי  למנות ששאף פער, מו

לתפקיד. שטרן את
 ביטוי לידי יגיע השני שחלקה העיסקה,

ד במינוי הו  במקומו מבט כעורך יערי א
 אחרי זו לתוצאה הגיעה — שטרן של

 הכתב אצל לפיד של ניסיונות־שתדלנות
 למען מישעל, ניטים מיפלגות, לענייני
 הבהיר מישעל מבט. עורך למישרת מינויו

 לחתד לצאת בכוונתו שיש עליו לממונים
ל ברצונו שם באנגליה, שה־ללא־תשלום

העו שלו, הדוקטורט עבודת את השלים
 מיש- של סירובו המונים. בתיקשורת סקת

 יערי, לאהוד לפנות לפיד את הביא על
התפקיד. את עצמו על ליטול כדי

ל פסק!
ץ ׳אץ־ טסנקיו,

 איתן המראיין שערך בערב־ראיונות
 חיים שר־האוצר, סגן הגיב דנציג

ל בקשר המראיין שאלת על קויפמן,

 בשליחות שפיגלמן אלישע של נסיעתו
 ״שפיגלמן :לארצות־הברית ישראל בנק

 יש עוול. לו עושים הטובה. בדרך הולך
 הבחור הכל בסך הולמים... כישורים לו

 שהוא הרי מוכשר, היה אלמלא מוכשר.
 באוצר. עבורנו בעייה מהווה היה לא

כל בקאריירה רוצה אדם אם מזה, וחוץ
 של רצונו זאת. לו לאפשר צריך כלית,

• כבודו!״ אדם  — השבוע עורך גם •
 התייחס לימור, מיפה אירועים, יומן

 לא ״אנחנו שפיגלמן: של זו לשליחותו
 עליו שהגנו כפי אישית, שפיגלמן על נגן

 כזאת למריבה שוב ייקלע הוא אם בעבר,
 חושב לא אני משליחותו. ישוב כאשר
ה מכל כזה בגיבוי בעתיד יזכה שהוא

 שלנו מהאמון מעט לא איבד הוא כתבים.
• בו...״  ,רשות־ד,שידור יו״ר דברי על •

 לראיין שאסר ידון, ראובן הפרופסור
אח ערביים ומנהיגים חוסיין, המלך את

מה צריך ״לדעתי, לימור: הגיב רים,
 חר המלך את לראיין העיתונאית בחינה

• ערפאת...״ אתייאסר וגם סיין,  באותו •
 שרק חלבי, ״רפיק לימור: ציין ראיון

 כבר לחופשה־ללא-תשלום יצא באחרונה
 חלבי מבט. דלתות על בחזרה מתדפק

 לעשות מה למבט שיש מוכשר, כתב הוא
• בכישוריו״  מה- בן־יאיד, עדית •

 פנתה ישראל, קול של הבולטות מפיקות
 סגן- בעבר, הפלמ״ח מפקדי מבכירי לאחד

 וביקשה גזמקץ, יזספד׳ה אלוף(מיל׳)
ב שיעסוק בפורום־רדיו להשתתף ממנו

 איש טבנקין, של תשובתו הציונות. בעיות
 אתם ״כמה איש-ימין: שהפך עץ־חרוד
ו מעל מחיר ותבע זה...״ על משלמים

 ישראל קול שבאפשרות למחירים מעבר
 ודמי- הוצאות-תחבורה בתוספת לשלם,

 שלא טבנקין, של זו תביעה על נסיעות.
 :ישראל קול מראשי אחד אמר נענתה,

ל מתכוון הוא איך?״ טבנקין, ״טבנקין.
 מייסד טבנקין, יצחק יוספל׳ה, של אביו

• הקיבוץ־המאוחד  רשות־זד לדוברת •
תשו היתד. לא דבדל, אריאלה שידור,

הטל קריין פתוון למה — לשאלה בה
 תחזית במיסגרת אומר, הוא כאשר וויזיה,

 הרגישים״. במקומות ״קרה מזג־האוויר,
 זה בעניין לפנות ״צריך השיבה: רבדל

המטאורולוגי!״ לשירות

 מפגיני בין רימת ה התפוצץ כאשר בערב, החמישי ביום
 במסיבת סער, מוכיח מנהל־הטלוויזיה, היה עכשיו, שלום

 את לחגוג באו נוספים ואנשי-טלוויזיה סער בתל-אביב. חתונה
מירח. וחברתו הדר איתן הצלם־זמר חתונת

 שנכח יצחקי, יצחה! הח״כ-לשעבר אליו ניגש 9.15 בשעה
 מישרד מול רימון הטלת על דווח שבטלוויזיה לו והודיע במקום,

ופצועים. הרוגים יש הדיווחים ושעל-פי ראש־הממשלה,
 את לאכול המשיך הוא דבר. עשה לא אך האזין, סער

לאורחים. שהוגשה מנת־העוף
 והאמרגן גינת רפי השניים, הדר. של ותיק חבר הוא סער
 משותפת, לארוחה שבוע מדי להיפגש נוהגים פלוצקי חיים
חבת. של מסיבת־החתונה את לעצמו לקלקל מוכן היה לא וסער

הטלוויזיה הקרינה מהדורת־החדשות, בשידור ערב, באותו
 הטלוויזיה של צוות על־ידי שצולמה הרימון הטלת על כתבה

 ממקום- מעטים מטרים שבמרחק למרות אן־בי־סי, האמריקאית
הטלוויזיה-הישראלית. של ניידת־שידור עמדה האירוע

■ ■ ■
במהדורודהחדשות המום. היה סגל ישראל העיתונאי

 שלום של מפגין שהרגה בירושלים, הרימת השלכת על הודיעו
 מישרד מול המתרחש על שתדווח תחנת־רדיו חיפש הוא עכשיו.

רועשת. דיסקו מוסיקת שידרו ג׳ ברשת ראש־הסמשלה.
 בדרכו היה הטלווייזה, של מחלקת־החדשות כתב לשעבר סגל,

 עלה כאשר מהארץ. דנקנר אמנון העיתונאי ידידו, לבית
ת ת מהמזכירה וביקש לאולפני־הרדיו טילפן התאפק, לא ל
נהרג היה ״אילו האחראי. המוסיקלי העורך עם אותו לקשר

בתיאבון

 מוסיקה משמיעים הייתם אז גם האם מגוש־אמונים, מתנחל
בצעקה. כמעט שאל כזאת?״

 הטלפון, שיחת אחרי ערלות. אוזניים על נפלו לא דבריו
 אבל של לתקן עברה והיא התחנה, של המוסיקלי הטון שונה

שירי-מולדת. — ב׳ סוג

״ש ל צ
לאכול! לגמורשיד־ת־וז&רסיר אזל*

 הדוברים הדיווחים. יום במהלך צה״ל,
 שידור את להפסיק גל״ץ החלטת על עמדו
 נאומו על הטלוויזיה דיווחה כאשר מבט,

 חברי לפני שרון אריאל שר־הביטחון של
 הטלוויזיה, מראשי אחד דבוטינסקי. מייסדר

 ער צת״ל ״גלי העיר: בדיון, שהשתתף
 !״שלנו באמינות פוגם וזה נזבט, את רכים

 פירסום שביום גם הוזכר הדיון באותו
 קול מהדורת את גל״ץ שידר לא הדו״ח

ה .1ד 10 השעות בין כמקובל ישראל,
 כמה הביאה בפורום שהתלהטה אווירה

 :נוסח בביטויים להשתמש ממשתתפיו
ה השידור כתחנת לתפקד החלה ״גל״ץ
 שרת״.״ אריק של פרטית

 שמנכ״ל הוחלט, הפורום של בסופו
 את יזמין לפיד, יוסף רשות־השידור,

ה לישיבה כן־ישי, רון גל״ץ, מפקד

 שאם בהנחה צוות, עם רבייה, חיים
 החקירה, לוועדת בדבריו יתייחס שרון
 המיועד, בזמן בשידור־חי אותו נשדר

 דקות כמה רק הגיע ששרון אלא .8.30
בהע להתחיל הוריתי לכן .9 שעה לפני
מה ירד מבט כאשר מבט. מהדורת ברת

 ברשת עכשיו משדרים מה שאלתי נושא,
מש שהם לי ונאמר קול־ישראל, של ב׳

 של נאומו המשך את חי בשידור דרים
הת על לדבר שרון התחיל כאשר שרץ.

ל הוריתי צה״ל, לצמרת הדו״ח ייחסות
תי לשידור. להיכנס פנזימן ראו
 מהדורות־החדשות לאי־שידור ״באשר

 נכון ,12ד ,11 ,10ב־ ישראל קול של
 שה־ מפני אותם, שידרנו לא יום, לאותו

 ולא יותר, טובות היו שלנו מהדורות
קול־ מהדורות את להעביר לנחוץ מצאתי

♦ בירושלים רואי□ מה
 חוקרים באמצעות הירושלמיים מהמקומונים אחד ערך שאותו מיוחד, סקר

 לתוצאות הגיע בירושלים, העברית באוניברסיטה לקומניקציה המכון של
 באיזור הישראלית הטלוויזיה מישדרי את לסגור כדי בהן שיש מדהימות,
 בטלוויזיה לצפות נוהגים ירושלים מתושבי 4896 הם: המימצאים ירושלים.
 בטלוויזיה הצופים של שביעות־הרצון .6 ערוץ את מעדיפים רובם הירדנית.
 הישראלית הטלוויזיה משידורי הרצון משביעות בהרבה גבוהה )6196( הירדנית

 הדברים, למקצת מאמינים מירדן בעברית בחדשות מהצופים 60ף6 ).2496(
 היו האם הסקר: עורכי שאלו לא אחת שאלה בכלל. מאמינים אינם 4096

חוסיין! למלך אגרת־הטלוויזיה את לשלם מעדיפים ירושלים תושבי

2372£5 הזה העולם


