
שידור
צל״ג

טרהיזיודת מפולת
 הסיקור וסיגנון אופן על מבט למערכת •

 בגין. מנחם ראש־הממשלה התפטרות של
 לאותם ועיקר כלל דומה היה לא זה סיקור

 מבט, מערכת של מפוארים ודיווחים סיקורים
 אנוור מצריים נשיא של הראשון ביקורו במהלך

 חדשותיים אירועים במהלך או אל־סאדאת
הצהריים במהדורת החל תקופה. באותה אחרים,

סממה כתב־יוצא
שעזב לפני גיבור

 באיחור מבט כתבי דידו הפרישה, הודעת יום של
 (״סקופר״) שימעון של דיווחיו בעיקבות

 של המיוחדות המהדורות ישראל. מקול שיפר
 בביטחון בלטו השוטפות והמהדורות מבט

 שלא — מבט כתבי של המופרז הפרשנות
 שעשו כפי רמה, בעלי פרשנים לאולפנים הטריחו

שראל בקול זאת חדש. ובערב י
 מנחם התפטרות פרשת של הראשונים הימים

 דיווחי — דיווחים בסיכומי במבט נראו בגין,
 שהציל, היחידי, העיתונאי האירוע הרדיו. רשתות

 היתה הטלוויזיה, של כבודה את במעט, ולו
 רונן, יורם המדיני הכתב של ההיתקלות

 ראש־הממשלה, מישרד של בקצין־הביטחון
 מבט דיווחי לסיכום, בברוטאליות. בכתב שנהג

 העוברת הטלוויזיונית המפולת את המחישו רק
הטלוויזיה. על

 מיידית לדווח — בגין מנחם ראש־הממשלה
 יותר הנבוך. השילטון בפרוזדורי המתרחש על

שראל קול כתבי מכל  שיפר, שמעון בלט י
 שבהן — ישיבות־הממשלה במהלך עוד שהצליח

 בו לחזור בגין את לשדל הקואליציה מרכיבי ניסו
 מפורט מידע למאזינים להגיש — מהתפטרותו

 על לדווח שהצליח זה, היה שיפר הממשלה. מחדר
 את להמליך שמיר יצחק אוהדי של ניסיונם

 לשיפר, במקביל בגין. של במקומו שר־החוץ,
 אף על — להעניק חטיבת־החדשות כל הצליחה

 מן לב־ארי גדעון הרדיו מנהל של העדרו
 השונים, המהלכים על שוטף מידע — הארץ

 גלי־צה״ל(שמפקדה ואת הטלוויזיה את ולהותיר
 ניכר. בפיגור בלבנון) ככתב שהה בן־ישי רון

 שהם הוכיחו, הרדיו של חטיבת־החדשות כתבי
 בישראל, האלקטרונית בעיתונות המובחרים כיום

 הטלוויזיה על שהיה התפקיד את ממלאים ושהם
למלא.

הקלעים מאחרי
לפיד ר1ם !,קרם

 למחרת מבט, מערכת של בישיבת־הבוקר
עורך סיפר בגין, מנחם של התפטרותו הודעת

 שטרן מנהל־חטיכה
ם עושים איך חי דיוו

צל״ש
המובחרים

 קול של החדשות חטיבת עובדי לצוות •
 המשבר־הממשלתי בימי — שהצליחו ישראל,

של ההתפטרות הודעת אחרי הראשונים,

הכסיניאטו
שסירב

 של להתפטרותו שקדם השבוע בסוף
 צוות עסק בגץ, מנחם ראש־הממשלה

מן זה עורכי  עם במשא־ומתן הז
 בזה להופיע שהתעתד נודע, פסיכיאטר

 של התפטרותו שבוע בראשית הזמן
בגץ.

 זה שלצוות מבלי נעשו אלה מגעים
 כוונותיו בדבר כלשהי ידיעה היתד, הזמן

ראש־־הממשלה. של הנסתרות
 אותו התעתד המישדר במהלך
 ומעמיק ארוך ניתוח לנתח פסיכיאטר

 היוצא, ראש־הממשלה של אופיו את
 לעורר הסתבנ מן עשוי, שהיה ניתוח,

וטלוויזיונית. •ת צי_י־ שערוריה
 כתנת בציבור שנודעה לאחר מייד אך

 לעורכי הפסיכיאטר ־-ריע ההתפטרות
 את בתוכנית לנתח כירובו ־. הזמן זה

היוצא. אש־הממשלה ו של אופיו

 על מבט לכתבי בגאווה קרפין מיכאל מבט
 רשות״השידור, מנכ׳׳ל עם לו שהיו ההיתקלויות

 מבט מהדורות שידור במהלך לפיד, ידסףז
ערב). ומהדורת צהריים יום(מהדורת באותו

 שהתרחש מה על לכתבים, סיפר קרפין
 שידור בעת לפיד ובין בינו בחדר־הבקרה,

 לפיד התערב קרפין, לדברי הערב. מהדורת
 קם אז, השידור. במהלך פעמים. כמה בשיקוליו

 שיש לו והודיע כיסאו, את ללפיד הציע קרפין,
נרגע. לפיד להסתלק. בכוונתו

סממה - שטרן פיצוץ:
 סממה, דן הטלוויזיה, של הצבאי הכתב

 לטובת תפקידו, את הבא בשבוע לעזוב העומד
 הגיע באנגליה, המאוחדת המגבית של שליחות
 חטיבת־החדשות, מנהל עם חסר־תקדים לעימות

שטרן. יאיר
 לסיקור מבט של הדיווח הכנות במיסגרת

 שלושה שוגרו האוואלי, לקו (שנדחתה) הנסיגה
 התנגדותו את הביע סממה, דן ללבנון. צוותים
שטרן. יאיר בפני הצוותים של האנושי להרכב
 קולנית, מריבה התפתחה ושטרן סממה בין

 חטיבת־החדשות. במיסדרון עברו ששניהם בעת
 ״עכשיו מבט: מכתבי אחד אמר המריבה בעקבות

 נוסע שהוא לפני שבוע גדול. גיבור סממה
שלו!״ על לעמוד נזכר הוא ללונדון,

סנגזה מחדלי כל
 עקבו הטלוויזיה, של חטיבת־החדשות ותיקי

 המהלכים על מבט ציוותי דיווחי אחרי רב, בצער
בגין. מנחם של התפטרותו את שליוו

 שהזכירו קטנים שיבושים עשרות לכך גרמו
 של ההקמה״ ״צוות ימי את המחלקה לוותיקי

 שיבושים היו השיבושים עיקר הטלוויזיה.
 בקרה". ״שיבושי הטלוויזיה בעגת המכונים
באותם בנוסטאלגיה נזכרו. החטיבה ותיקי

ה״חבצלת״
 בגין מנחם של הסופית כוונתו היוודע עם

 מבט שידר ראש־הממשלד״ מכהונת להתפטר
 סדן. גיל הכתב הכין שאותה כתכודקטעים

 על ארכיון מסירטי מורכבת שהיתה זו, כתבה
 המצולם מהחומר פעם רק הקיפה בגץ. מנחם

הטלוויזיה. בארכיוני הנמצא
 -מורג* סירטי להכין מקובל בטלוויזיה
 למיקרו־, ומנהיגים אישי־ציבור על (חדר־מתים)

 הטלוויזיה, בעגת אלה, לסרטים הכינוי מותם. של
״חבצלת״. הוא

 מנהל הטיל חודשים שלושה לפני רק
 אחד על הטלוויזיה של חטיבת־החדשות

 בגץ. מנחם על ״חבצלת' סרט להכין מהכתבים
 המנהיג חיי של מלאה תמצית להקרין נועד הסרט

הפורש.

 מישדרים שבימי גלעדי, אלכם בתקופת רגעים
 הגדולות, להפקות האחראי היה כאלה, מיוחדים

מרכיביהן. כל בין לתיאום ודאג
 אל בינתיים תפס גלעדי, של מקומו את

 במהלך שהפך ״בוננזה״, המכונה בואנום,
 עם מלבנון. למתאם־השידורים מילחמת־הלבנון

 בלישכת בוננזה השתלב לירושלים, שובו
 גדול ״העסק מהוותיקים: אחד וכמאמר ההפקה,

עליו!״
 האחרון, ברגע הוצלו בוננזה ממחדלי אחדים

 להם שמצא קרפין׳ מיכאל מבט, עורך בידי
 התברר זאת, עם אך זמניים. פתרונות

 מפיק־מתאם לקביעת הצורך בחטיבת״החדשות
 שידורים של למיקרים יותר, גבוהה רמה בעל

גדול. בהיקף

ה״דימח־ית״ מחסומי
 של כוונתו דבר שהתברר אחרי דקות כמה

הטלוויזיה מנהלי פנו להתפטר, ראש־הממשלה

רונן כתב־מדיני
מקצין־הביטחון דחיפות

 וביקשו הלימודית, הטלוויזיה הנהלת אל הכללית
המשבר־הממשלתי. על לדיווח מירווחי־פריצה

 כל כמעט הניחו הטלוויזיה־הלימודית מנהלי
הכללית. הטלוויזיה של בדרכה אפשרי מחסום

 לשדר נכונה היתה הכללית שהטלוויזיה בעוד
 הודעה ובה מבט מהדורת בצהריים 1 בשעה כבר
 מנהלי הצליחו בגין, מנחם של התפטרותו על

 נכונות תוך אותם, לחסום הלימודית הטלוויזיה
 הסיבה, זו .4 עד 2 השעות בין הזמן, את לשחרר

 בשידור שעות בשלוש איחרה שהטלוויזיה
בה. הכרוכים ובדיווחים הידיעה
 על לחצים לאחר המשבר, של השני ביום רק

 הטלוויזיה־ על גם הממונה שר־החיגוך־והתרבות,
 שעות לכל האוויר את אלה פינו הלימודית,
הצהריים.

־ ברזילי 1ןשם נעלם
 האחרונים בשבועיים מבט ממהדורות בחלק

 חלבי, רפיק הוותיק הכתב של שמו מופיע
יחיד. כ״עורך־מישנה״

 של היחיד עורך־המישנה אינו חלבי רפיק אך
אברהם הוא לעריכה שותפו אלה. מהדורות

בור  בגין ל,.חבצלת״ גי
חודשים שלושה לפני רק

 מו! אינו עדיין ברזילי של שמו ברזילי.
 בחטי חדש עובד הוא כי ב״קרדיטים״,

 ז ניסיון־מה צבירת אחרי שרק ונהוג החדשות,
ל״קרדיטים״. העובד

 לתפקיד עיניים לטשו רבים מבט כתבי
 למדע בהתאם מבט. של השני עורך־המישנה

 ו קרפין, מיכאל מבט עורך של הריענון
 כ שהיה ברזילי, את פניהם על העדיף

בגלי־צה״ל. וראש־דסק
 הטלווי של החדשות בחטיבת רחשים

 ! חזק ״ויטמין״ עמו נושא ברזילי כי טוענים,
 לכנים רבות שתרם לפיד, יוסף הרשות מנכ״ל

לתפקיד.
 7 שוועד־הכתבים מוזר זאת, עם יחד

 ברזי של שמינויו איפשר מחלקת־החדשות
 הה מבט מכתבי כמה התנגדות. כל בלא יעבור

 הכתב ועד של בלויאליות ספק מטילים
לעובדים.

החגים אחרי
 מב עורך מתבן שאותה הגדולה המהפכה

 להיעו עשוייה במבט, קרפין, מיכאל החדש,
 כמאנ או ספטמבר, חודש של השניה במחצית

החגים.״ ״אחרי קרפין:
 החדשו! חטיבת עובדי כל את קרפין יכנס אז,
 המינויי ועל המתוכננים השינויים כל על ויבשר

למנות. בכוונתו שיש השונים,
 כתג מבין איש שאין טוענת, עקשנית שמועה

לו. מובטח שתפקידו מבט

פסקול
גזר! של הסירזב

•  מיי הוותיק השדר למראה שתהו צופים •
 למרוו מבט מהדורות בהגשת הממשיך גלבוע,

 סירטי־התעוד מחלקת מנהל במישרת זכייתו
 הנוגעו אחת, מידע פיסת חסרים הטלוויזיה״ של

 נתקב׳ במיכרז, שזכה גלבוע, החדש. לתפקידו
 הסום למינויו ועד שנה, חצי של לתקופת־נסיון

 לעבוו ימשיך חודשים, חמישה בעוד לתפקיד,
 •< החדשות חטיבת במיסגרת חלקית, עבודה

מן - השבוע של לשעבר העורכת  האירועע יו
 הפרטי בשוק החולפת בשנה שעבדה חן, יעל

 שנו לעוד הטלוויזיה מהנהלת אישור קיבלה
• תשלום ללא חופשה  עורן של תוכניתו את •

 והעור! הכתב את למנות קרפין, מיכאל מבט
 (דסק רוכנת כראש גורן (״צבה״)צבי הוותיק
 למישרו לעבור שהעדיף עצמו, גורן שיבש החוץ,
 ש? הנודעות מאימרותיו אחת ל. צה בגלי עורך
 ״איפו היתה: החדשות, מחלקת במיסדרונות גורן,

 סירובו אחרי אהיה!״ לא אני — יהיה שקרפין
 7ש סיכוייה רבים גורן, של והתפטרותו

 מורג תמר מבט, של לשעבר עורכת־המישנה
• החוץ רוכנת את לקבל  עומו אלה בימים •
 חטיבת■ מנהל בארצות״הברית לחופשה לצאת

 אמו מבט מכתבי אחד שטרן. יאיר החדשות
 ילך לא ״הוא שטרן: של הצפוייה חופשתו על

 חדשותי דיווח עושים איך בארצות־הברית ללמוד
 מישחקי לראות יילד הוא — בטלוויזיה
• בייסבול!״  באולפני נערך שעבר בשבוע •
ט' בירושלים הטלוויזיה  ניסיוני) (שידור ״פיילו

 בהפקת שבא, מה החדשה תוכנית־הטלוויזיה של
 לדעת חמניצר. דן ובהגשת סופר אסתר

 זו תוכנית עשוייה בה, שצפו הטלוויזיה עובדי
 במיסגרת מישפחתי. טלוויזיוני ללהיט להפוך

 יוסך רשות־השידור מנכ״ל הגן ה״פיילוט״
 הטלוויזיה, צופי למיכתבי התגובות במדור לפיד,

 פלויד פינק להקת של שיר הקרנת על
 בגין, מנחם את מזכירים הם בו שיר בטלוויזיה,

היטלר. של תצלום נראה ברקע כאשר


