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יי

שיחר
צל־ש

גבר דמשת
 יומן - בהשבוע שהגיש לוי, אודי לכתב •

 עיתונאי, סקופ רק היתה שלא כתבה אירועים
 הראשון בתיאור מרגש. אנושי מיסמן־ גם אלא
 חשף שנים, 16 לפני אילת, המשחתת טביעת של
 אך והזנחה. איוולת של מחרידה פרשה לוי

 — האנושיים המומנטים היו יותר עוד חשובים
 הצוות וזיכרונות רב־החובל ששפך הדמעות

 רבות שאלות נשארו הכתבה בתום בחיים. שנותר
 לא שתגורות־ההצלה לכר אחראי מי מענה: ללא
 מוכנה היתה לא שהתחמושת תקין? במצב היו

 שהמש־ לקרב? מאומן היה לא שהצוות לפעולה?
 מטופשת, למשימת־ראווה זה במצב נשלחה חתת
 לקח לא שאיש נראית־לעין? תכלית ללא

 — האוייב שבידי החדש הנשק את בחשבון
 במילחמת שנים, שש כעבור שקרה, כפי בדיוק

יום־הכיפורים?

יבין כתב
הזה...״ במקום היינו ,.כבר

שבזאת כנסת
 שתי על לידר, צבי שני מבט לכתב •

 מול לחשוף שהצליחו שלו, כתבות־התחקיר
 הפרלמנטריים החיים עולם את עדשת־הטלוויזיה

 רב בטאקט להמחיש הצליח לידר בכנסת־ישראל.
 ההולכת אפסות בית־המחוקקים, של אפסותו את

 בהבאתו שהומחשה לכנסת, מכנסת ומתעצמת
 באדר, יוחנן מחרות, לשעבר חבר־הכנסת של
 מיפלגתו, של האופוזיציונרים בכיר שהיה מי

 גם להמחיש הצליח בכתבותיו הכנסת. לבניין
 קיים אינו הפרלמנטרי שהפוטנציאל לצופים,
 הנחתות של פועל־יוצא הן ושהכרעותיה בכנסת,

 שהיא מבלי וראש־הממשלה, הממשלה מצד
של הביצועיות לפונקציות כלב״שמירה תהווה

ה״אפסינד ארבעת
 החשובים הפוליטיים מהסיפורים אחד

 סיפור הוא שעבר השבוע של ביותר
 החטיבה חברי ארבעת של התארגנותם

 מנחם הכנסת יו־ר בליכוד. הליברלית
 וה־ ברסן יצחק השר״לשענר סבידור,

 בתביעה תיכון. ודן זייגרמן דרור ח״כיס
נפרדת. כחטיבה בהם יכיר שהליכוד

 לרגע קינן זו מהתארגנות כתוצאה
 שח״כים הקואליציה. בהנהלת חשש קט

 מינויו נגד במליאת־הטסת יצביעו אלה
_ כשר־אוצר. כהן־אורגד יגאל של

הטלווי של שבחטיבת־החדשות אלא
חדשותי*. ל״סיפור אחרים מדדים ״ש זיה

 הסוער המדיני בשבוע בישיבת־בוקר
 לעקוב מבט מכתבי אחד הציע הזה

 ארבעודחברי אחר יום, במשך בכתבת
הללו. המסת

 התלהב קרסי[. מיכאל מבט, עורן־
אותה. וקיבל ההצעה, מן

 יאיר חטיבת־החדשות שמנהל אלא
ח, ט  בישיבות־הבוקר נוכח הוא שגם ש

 קרפין לעבר התפרץ החטיבה, של
 הח״כים ארבעת את וכינה המציע, והכתב

 ואפ־ קשקשנים ״ארבעה הליברליים
סים!'

 זד מתיבנון זו הצעה הוריד קרפץ
יש. לאותו כתבות

שטרן את היכה שפירא
 הטלוויזיה במיץ מתנהל רבות שנים מזה
 לחטיבת־ חטיבת־התומיות בץ גלוי מאבק

 של נושאש על מתפרס זה מאבק החדשות.
שונות. ועדיפויות מודאדם תיקצוב,

 חטיבת- זו היתה המיקרים בכל כמעט
חטיבת־התוכניות. את שניצחה החדשות

 חטיבת־התוב־ מנהל יצר שעבר בשבוע
 תקדים, שפירא, (״צביקה׳ז צבי ניות,

 חטיבת־החדשות את ניצחה מחלקתו כאשר
 המשתמע כל על שטרן׳ יאיר ומנהלה

מכך.

שפירא מנהל
- מוקד

 חודים של האלימה מהפגיעה כתוצאה
 החליט קולק, טדי עירית־ירושלש, בראש
 לערוך אחימאיר, יעקב מוקד, עורך

 דתיים־חילד יחסי שעניינה מוקד תומית
בירושלים. גייס

ול שפירא לצביקה הדבר נודע באשר
 גלבוע, דויד סירטי-תעודת מחלקת מנהל
צעקת קול להשמיע מיהרו

 של החדש התימון במיסגרת הסיבה:
 החמישי ביום להערך עומדת הטלוויזיה

 המוצע, מוקד אחרי ימים שמונה הקרוב,
 בשם חדשה תומית־מלל של הקרנת־בכורה

מרג דן הכתב של בהנחייתו מיפגשים.
לית.

קרפין מנהל
חדשותי או -

ב הוא אף היה מיפגשים של נושאה
 (תושבי בירושלש דתיינדחילונייס עימות

 הקרנת מקוו״ברוך). הירושלמית השכונה
 את שולפת היתה רומה״ נושא על מוקד.
ממיפגשיס. העוקץ

 הגיע חטיבת־החדשות נגד במאבקו
 יוסן! רשות־השידור, למנכ׳׳ל עד שפירא
 מנהל־הסלוויזית עם אחת שבעצה לסיד,

 ליעקוב להורות החלים פער, טוביה
 ולהעדיף המוקד נושא את לשנות אחימאיר

מיפגשים. של תומית־ד,בכורה את
 מוכן היה לא אוזימאיר שיעקוב אלא
 על הודיע הוא לסדר־היוק כך על לעבור
 זו אחר. נושא על מוקד את לערוד סירובו
 שום שודדה. לא מוקד שתוכנית הסיבה
הסבלניים. לצופים ניתן לא הסבר

ה השקופית זו: בפרשה נוסף קוריוז
שביש יום. אותו מישדרי לוח על מצולמת

 10 לשעה עד מורחבת מהדורת״מבט רה
 עדב אותו של מבט שמהדורת אלא בערב.
 הומסה ולכן רגילה. ממהדורה קצרה היתה

 עוזי הכתב של ),כתבת־מילוי(.פילר בה
 קודם ימים כמה לשידור (שנפסלהבירמן

 מיפעל־הטל- של חדשה המצאה על לכן)
טלרד. פונים

הנשית המהדורה
 בכינוי השבוע זכתה מבט ממהדורות אחת

 כתבות שלוש הסיבה: הנשית*. ״המהדורה
 היו זו. אחר זו ברצף, הוגשו נשים בידי שהוכנו

וג׳ודי מורג תמר רז, שרי של הכתבות אלה
1 לח.
סער של השבירה סף

 חטיבת על העובר התעשייתי, אי־השקט
 כעורך קרפין מיכאל של מינויו מאז החדשות

 טוביה הטלוויזיה למנהל לעלות התחיל מבט,
העצבים. על סער

 קרפין של מיקצועיים שיקולים של סידרה
ש הכתבים, מרבית אצל להתמרמרות שגרמה
לסער. אור־אדום היו סער, של לחדרו עד הגיעה

ב .תפיסה של סיגנון קרפין, של סיגנונו
 מנהל עם עימות בכל מאיים הוא שבה ביצים״,

בהתפט ואיומים שטרן, יאיר חטיבת־החדשות
העצבים. על לסער לעלות התחילו רות,

 הטלוויזיה בצמרת תחושה נוצרה זה מצב לאור
 חצי במלאת שתיערך הוועד־המנהל, שבישיבת

 לא לתקופת־ניסיון, קרפץ של למינויו שנה
 גושפנקת־ מתן על הנהלת־הטלוויזיה תמליץ

 אחד הבהיר שבינתיים מסתבר למינויו. קבע
 שסירב רונן, יורם המדיני הכתב קרפין, מנפגעי

 שהוא מבט, עריכת את עצמו על ליטול בעבר
זה. תפקיד למלא נכון

 מוציאה מבט כעורך לכהן רונן של נכונותו
 שאין :קרפין של העיקרי מהקלף המיפרשים את

בחטיבת־החדשות. אחר מועמד

בעריה לסיד מניות
ארידור, יורם שר־האוצר, שבימי סוד זה אין

 לפיד, יוסף רשות־השידור, למנכ״ל היה לא
 בתפקידו. שניה לתקופת־כהונה להתמנות סיכוי

 בגין, מנחם לשעבר, שראש־הממשלה עוד מה
 פורת, אורי לענייני־תיקשורת, יועצו את הועיד

רשות־השידור. מנכ״ל למישרת
הכפי כשר־האוצר כהן־אורגד יגאל של מינויו

 כהן־ נוספת. לקדנציה לפיד של סיכוייו את לה
 מחברי־הכנסת היה ח״כותו שבתקופת אורגד,

 רוח חסר הטלוויזיה, על־ידי ביותר המבוקשים
קודשנו. את שאיפיינה הטלוויזיה כלפי ה״עליהום*

 האחראי רון, נחמן לפיד, של מישנהו גם
 רשות־ של והכלכליים המינהליים לצדדים
 אורגד, עם מיוחדים מקשרים נהנה השידור,
 אריאל. בעיר הכבושים, בשטחים ביתו את המקים

אריאל. של הראשון ראש־המועצה הוא רון נחמן
 ולא הצליח לא הצער למרבה ממשלת־ישראל.

ע להסביר לידר ניסה ו ד  לכנסת, קורה זה מ
 שבחברי־הכנסת הטובים שדווקא קורה ומדוע
 לורך, נתנאל שקבע כפי מחרש, נבחרים אינם

לשעבר. מזכיר־הכנסת
מושיע מחשב

המר כתבתה על רז, שרי מבט, לכתבת •
 ממושבי באחד פגוע־מוחין בנער שעסקה גשת

 הסובב העולם עם קשר כל נטול שהיה הדרום,
 רז מחשב. לביתו הובא שבו לרגע עד אותו,

 את נאותים חזותיים באמצעים להמחיש הצליחה
 הסובב לעולם נער אותו בין שנוצרה התיקשורת

 הכתבות בין אנושית כתבה זאת היתה אותו.
 התוצאה: אנושי. מימד המשוללות האחרות,
 מהדורת פתחה רז של כתבתה אחרי שעתיים
 ו־ ממיפעלי תרומות של בסידרה לילה כותרת

 פגועי־ של ולמוסדות לאגודות ממפיצי־מחשבים
מוחין.

צל״ג
נמשכת שטיפת־המנח

 שכללו יומן־אירועים, - השבוע לעורכי •
 ״חוזרות־בתשו־ על כתבות שתי אחת במהודרה

 שטיפת־מוח. של תרגילים כל־כולן שהיו בה״,
ה שר־האוצר של בתו בהרחבה הוצגה תחילה

וכע בית״אל, בהתנחלות חוזרת־בתשובה חדש,
 חוזרת־בתשובה, סופרת הוצגה רקות כמה בור

 ,10 בת ילדה של שכל בעלת תימהונית אשה
 על והמברברת בקריית־ארבע להתנחל המתכוונת

 הצגת למתנחלים. חברון של הערבים אהבת
 במהדורה פעמיים מרכזי, כנושא בעם זעיר מיעוט

 לעריכה דוגמה זוהי — יומךהשבוע של אחת
 — מערכתי שיקול וחוסר חוסר־תיכנון גרועה,

מזה. גרוע או

המירקע מאחרי
קרפץ - יבין

מבט. עורך עבור בעייה מהווה יבין חיים
 מקול קרפין מיכאל את שהעביר יבין זה היה

 שם הטלוויזיה, של לחטיבת־החרשות ישראל
 יבין של לעורכו שנים, שלוש תוך קרפין, הפך

מבט. ולעורך

 הוא קרפין של תקופתו ממאפייני אחד
 החדשות, בחטיבת המישמעת על בהקפדתו

 של בואם על הקפדה היא הכותרת גולת כאשר
החטיבה. של לישיבות־הבוקר בדייקנות הכתבים

 כתבי רוב ובין קרפין בין נערכו זה רקע על
עימותים. כמה מבט

 לבין קרפין בין התרחשו אלה מעימותים כמה
יבין. חיים לשעבר, עליו הממונה

 קרפין בין נוסף עימות התחולל שעבר בשבוע
ליבין.

 ונכנס לישיבת־הבוקר דקות 10ב״ איחר יבין
 מבט. כתבי שאר כל ישבו שבו לחדר־החדשות,

 ושאל לשניה, השתתק רגע, באותו שדיבר קרפין,
איחורו. לפשר יבין את

 אל קרב המפורסם, חיוכו את העלה יבין
 הזה:״ במקום היינו כבר ״קרפין, ואמר: קרפין,

 התעלם סתום, חיוך לעצמו חייך קרפין
לסדר״היום. הלאה ועבר יבין, של מדבריו

פסקול
פחות איושים 18

 לענייני־ הכתב התמנה האחרון בחודש
 כתב למישרת קימור, ירין תחבורה־ותעופה,

 ל־ לצאת בקרוב עומד קימור לענייני־חינוך.
מילגה (אותה במילגת־עיתונאי ארצות־הברית,

 אמנון איש־מעריב, לאמריקה יצא שלמענה
 עוינות קימור: של למינויו הסיבה אברמוביץ).

 כתב-החינוך כלפי קרסין, מיכאל של אישית
 איתן — בתפקיד בילבד ימים חודש — הקודם
 המתחרה, במגזין־החדשות כתבותיו על אורן,

• אירועים יומן - השבוע  חסר־תקדים הישג •
 למנכ״ל־ המישנה השיג רשות־השידור בתולדות
 מצבת את לצמצם שהצליח רון, נחמן הרשות,

 הגיע רון ״איושים". 18ב־ הרשות של כוח״האדם
להסכמי־פרישה. 18ה־ עם

רז כתבת
אנושית טלוויזיה
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