
שידור
צל״ג

מפוקפק פיברוק
 (.מוטי״)מרדכי בצפון הטלוויזיה לכתב •
 איקרית עקורי על התמוהה כתבתו על עדן,

 חדשות, הוכחות מצא שבמהלכה ובירעם,
 מכפריהם אלה תושבים של לבריחתם לטענתו,

 תאמה לא עדן של כתבתו במילחמת־העצמאות.
 רוגל), (נקדימון נקדי״, ב״מיסמך ממנו לנדרש
 על המיסמך של וההצגה ההוכחה חובת את האוכף

 מי של עלומת־שם עדות הביא עדן המירקע.
 התעלם עדן במקום. צה״ל על לדבריו, שפיקד,

 מהחלטת ובירעם, איקרית של מההיסטוריה
 עלומות־שם, שאינן עדויות מסידרת בג״ץ,

 בחינת היתה כתבתו ״מצא״. שהוא לעדות בניגוד
 חברי אין מדוע ברור ולא ביותר, מפוקפק תרגיל

 חקירה תובעים רשות־השידור של הוועד־המנהל
פנימית.
הפורענות זרע
 של לענייני־דת המחלקה לבימאי •

 במיסגרת כתבתו על אבישר, יומן! הטלוויזיה,
 השווה זו, כתבה הרביעי. ביום בעיקבות הסידרה
 ממרתפי־הבירה עיתונאית לכתבת״צבע ברמתה

 אדולף של דיוקנו עם ,1921 בשנת גרמניה של
 במיסגרת בחוסר־כישרון, הציגה היטלר,

 הלווינגרי זרע־הפורענות את דתי, תשדיר־שירות
 כעדת חברון מתנחלי את הציגה היא בחברון.

 זה אין הדור. לצדיקת הופכה שהכתב חולי־רוח,
 נהנית הטלוויזיה של שמחלקת־הדת סוד

 של הוועד־המנהל שכללי שידורית, מאוטונומיה
 זו מחלקה וראשי עליה, חלים אינם השידור רשות

אחת לקבוצה חסר־מעצורים שופר משמשים

רביב מעמת
עדין איזון

 היהודית בדת הרווחת הריעות קשת מתוך
 מישקל בעלות שדמויות סוד, זה אין בישראל.

 ליבוביץ, ישעיהו כפרופסור הדתי, בציבור
 ניראו לא ואחרים, כשר אסא פרופסור

עידנים. זה הדת בתוכניות

צל״ש
כאסח מחרת

 כותרת החדש מישדר־הלילה לעורך •
 נוסח־שידור למצוא שהצליח רביב, ת לילה,
 על חלוקות ריעות בין לילי עימות של חדש
 הצליח זו חדשותית בתוכנית מענייני־היום. נושא
 טלוויזיה למישדר ישראלית מתכונת ליצור רביב

 של עקשני קיטוב תוך פופולארי, אמריקאי
 הישראלי. הכסאח של בנוסח המתווכחים, עמדות

 על לשמור רביב הצליח הראשון, בשבוע בינתיים,
 מה היא, השאלה בעלי־העימות. בין עדין איזון
 מול הטלוויזיה מנהלי של כושר־העמירה יהיה

 זו תוכנית להורדת שיופעלו פוליטיים, לחצים
מהמםך.

 את גם אגב, בדרך מדגימים, כה עד העימותים
 הישראלית, העלית של תרבות־הוויכוח חוסר

 דבריהם את לנסח מסוגלים אינם שאנשיה
 כך רביב, של תפקידו עיקר ובבהירות. בקיצור

 כשזה הפה את למתווכחים לסתום הוא נראה,
בעצמו. זאת לעשות מסוגל אינו מהם איש ררוש.

הקלעים מאחורי
שלונסקי של הניצחון
של מינויו על בקרב המתבהרת התמונה

 מצביעה בטלוויזיה צבא־וביטחון דסק ראש
 לחדשות־חוץ, הדסק ראש של מינויו על בוודאות

זה. לתפקיד שלונסקי, משה
 לפני תביעות של סידרה שהציג שלונסקי,

 גובר והוא רובן, לגבי בחיוב נענה לתפקיד, מינויו
 לתפקיד, עצמם את שהציגו אחרים מועמדים על

לים. ובני רז מנשה עזרן, חנן ביניהם
 זה דסק תוציא לתפקיד שלונסקי של כניסתו
 עת האחרונה, בשנה אותו שאיפיין מהשיממון

 יחדל הדסק כממה. דן זה בתפקיד שימש
 הצגתו את ויעמיק צבאי, שופר־תעמולה לשמש

 בנוסח שסקופים להניח סביר במירקע. צה״ל של
 שיו* זאב שפירסם האחרון, השבוע של הסקופ

 שמואל האלוף של בעניינו התגליות על בהארץ,
 יום־הכיפורים, מילחמת בימי גונן (״גורודיש״)

בטלוויזיה. שוב ייראו
 בצה״ל שונים מהלכים תבחן שוב הטלוויזיה

 בתקופתם שהיה כפי ואסטרטגית, טקטית בחינה
 ניר עמירם שי, כנחמן צבאיים כתבים של

הטובות. בתקופותיו בן־ישי ורון
,צבא פורום
 במערכת התמקד האחרון החדשות פורום

 התיקשורת שבין המשובשת היחסים
 דובר היו הפורום אורחי צה״ל. ובין האלקטרונית

 הצבאי והצנזור אבן, יעקוב תת־אלוף צה״ל,
שני. יצחק תת־אלוף הראשי,

 אנשי־הטלוויזיה, הטיחו הפורום בפתיחת
 האשמות של סידרה שטח׳ יאיר בראשות

 אליהם מנע שצה״ל מקומות בדבר צה״ל, בדובר
 הטלויזיה, מנהל כתבי־טלוויזיה. של כניסה

 שטרן, של לטענותיו סייע סער, טוביה
 לדברי — צה״ל דובר של לניסיונות והתייחס

 שכניסתם לאותם הכתבים, את לסווג — סער
מומלצת אינה שכניסתם ולאותם ללבנון מומלצת
 שיביאו מאנשי־הטלוויזיה ביקש צה״ל דובר
 את פירט ואף לטענותיהם, ממשיות הוכחות
 והרדיו הטלוויזיה לכתבי מדניה שהוא הסיוד

 העוקצני הסיגנון החומר. והעברת סיקור לצורך
 אנשי־הטלוויזיה, של חמתם את העלה אבן של

המיפגש. לפיצוץ שהביא וכימעט
 והרדיו: הטלוויזיה לאנשי העיר אבן תת־אלוף

 המעניק רמטכ״ל יהיה, ולא היד* לא .מעולם
 המצויים באיזורים לעיתונות שכזה חופש־פעולה

 הרמטכ״ל זאת שעושה כמו צה״ל, פיקוח תחת
הנוכחי!״
 הרדיו אנשי העלו הפורום של השני בחלק

הראשי, הצבאי הצנזור באוזני טענות והטלוויזיה

 שני תת־אלוף ידיעות. של לא־צודק צינזור על
 לפניו הציגו אלה וכאשר דוגמה, מהנוכחים ביקש
 שעל לתשומת־ליבם שני העיר אחת, דוגמה
 החליטה זו ידיעה של פירסומה מניעת

 והטלוויזיה שהרדיו היומונים, של ועדת־העורכים
בה. חברים

בשאלה חוזרים
 בעיקבות בטלוויזיה, לעבודה החוזרים אל
 הקרוב בזמן להצטרף עומדים חלבי, רסיק
מן - השבוע עורכת  יעל לשעבר, האירועים יו

 ישראל היהודי, העם לענייני הכתב־לשעבר חן,
 מרדכי השבוע, על יורדים ומפיק סגל,

קירשנבוים. (.מוטי״)
 בתום לעבודתם ישובו לא אלה עובדים אם

 רשות־השידור הנהלת עשוייה שגת־החופשה,
 לגבי אומנם, מרשות־השידור. לפטרם

 החופשה־ להארכת אפשרות תהיה קירשנבוים
 שהרי וסגל, חן לגבי כן לא אך ללא־תשלום,

 רשות־ הנהלת עם חתמה אגודת־העיתונאים
 על האוסר הסכם כתבי־הטלוויזיה, וועד השידור

אחרים. בכלי־תיקשורת לעבוד כתבי־טלוויזיה
ראשים פחפש ארידור

 בטלוויזיה רואה ששר־האוצר סוד זה אין
 לאי־הצלחתו העיקריות הסיבות אתת את וברדיו

הרופאים. בשביתת
 לאורו־ אנשיו את להציב שהצליח ארידור,

 מתעתד הכלכלית־הציבורית, המערכת ולרוחב
רשות־השידור. בצמרת שינויים סידרת לערוך

 מליאת של הבאה תקופת־הכהונה לקראת
 הפרופ׳ יו״ר־הרשות, יסיים רשות־השידור

 היא ארידור של כוונתו תפקידו. את ירון ראובן
 גם מאנשי־שלומו. אחד את במקומו להציב

 שאצלו סגורים פורומים בכמה הבהיר ארידור
 תקופה יכהן לא לסיד, 5יוםן מנכ״ל־הרשות,

 הוא למישרת־המנכ״ל לפיד של מועמדו נוספת.
גדות. גידעון מיפעל־הפיס, מנהל

 על להשפיע ארידור בכוונת
 על הממונה השר שהוא שר־החינוך־והתרבות,

 של חדק בהרכב לבחור רשות־השידור,
 שיניים, בעל בהרכב רוצה ארידור חברי־המליאה.

 את להשבית הצורך, בשעת יהסס, שלא
 להדחתו לגרום ארידור בכוונת והרדיו. הטלוויזיה

 מנהל־הטלוויזיה, ממישרת סער טוביה של
 לשעבר, דובר־הממשלה את במקומו ולהציב
 לבניץ מחוץ אחר, פוליטי איש או נאור, אריה

הטלוויזיה.

 שמקומו רשות־השידור בצמרת היחידי האדם
 איש נחמן, רון המישנה־למנכ״ל, הוא מובטח

ארידור. של ואיש־אמונו אריאל התחלות

גל״ץ
פקודה היא פקודה
 אחרי להתבהר מתחילה צה״ל בגלי התמונה

 ירון, עמום תת־אלוף ראש־אכ״א, של ביקורו
 פאר עדנה את החזיר זה ביקור במהלך בתחנה.

התחנה. של מנהלת־התוכנית מתפקיד מהשעיתה
 של פעילותה שהמשך הבינה צמרת־צה״ל

 המפה. מעל זו תחנה להוריד עשוייה בגל״ץ פאר
 שעתיים התוכנית בהורדת מצוייה כך על עדות

 כרגע הניצבת הבעייה תוכניות. ועוד משתיים,
 עדנה את לסלק כיצד היא מצה״ל צמרת לפני

בעדינות.
 אליו זימן לסילוקה, עד כפיתרון־ביניים,

 רח מפקד־התחנה, ואת פאר את ירון תא״ל
 לכל צבא היא צה״־ל שגלי לפאר והבהיר בן־ישי,

 הפקודות כאשר גם פקודות, ממלאים ובצבא דבר,
 לציית לפאר הורה הוא למקבלן. ניראות אינן
בן־ישי. של פקודותיו לכל

 ראשי בקרב הזה העולם שערך בדיקה
 לשוב פאר עשוייה לשם ישראל, בקול המדורים

 אינו מהם שאיש גילתה צה־ל, מגלי שיחרורה עם
 פאר של חזרתה במדורו. פאר את למצוא חפץ

 ראשי-הרשות לפני תותיר לרשות־השידור
 אל אותה להעביר ויחידה: אחת אפשרות

מהתוכניות. אחת במיסגרת ולשלבה הטלוויזיה,

פסקול
אנסקי של הםבה

 על דובר־צה״ל ביחידת שוררת רבה מורת־רוח
 מצאה שלא הטלוויזיה, של חטיבת־החדשות

 חיים הנשיא, של ביקורו על לדווח לנכון
 זה, ביקור צה״ל. של במטודהכללי הרצוג,

 נעדר היומית, בעיתונות בהרחבה דווח שעליו
• הטלוויזיה מדיווח  נתן חסרת־תקדים הנחייה •

 למנהל רשות־השידור של הוועד־המנהל
 הקרובות התוכניות באחת להתייחס הטלוויזיה:
 טוביח הטלוויזיה, מנהל צה״ל. לתערוכת

 והורה זו, הנחייה מייד עצמו על קיבל סער,
 אמוץ, חנינא ארץ, ארץ התוכנית למפיק
 צה״ל. בתערוכת הבאה תוכניתו את להפיק

 הוועד־ בין ביחסים כה עד קיים שהיה העיקרון
 ומליאת שהוועד־המנהל היה לטלוויזיה המנהל

 לוח־המישדרים, את מאשרים רשות־השידור
 התוכניות בביקורת רק בישיבותיהם ומסתפקים

 מוותיקי אחד הגיב זו הנחייה על ששודרו.
 שהוועד־המנהל יהיה הבא .השלב הטלויזיה:

 או זו כתבה לשדר הוראה סער טוביה על ינחית
 שסער הוא הטראגי הדבר מבט. במיסגרת אחרת
• אותה!״ ישדר אכן ומבט לשדר, למבט יורה • 

 בעקבות צה־ל, גלי של ההידרדרות תהליך
כוכב לגבור. עשוי פאר, עדנה משברי

אנסקי שדר
שבע־אפס

 אלכם שבע, אפס שבע גל״ץ של תוכנית־השיא
 בקול לשדר בקרוב להתחיל עשוי אנסקי,
 אחרי מייד שתשודר תוכנית ג׳, ברשת ישראל,
 גל״ץ, מאנשי אחד בבוקר. 7 השעה חדשות
 שבע לקבל כמו יהיה .זה אמר: כך, על לו שנודע
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