
שידור
צר־ג

שרות ,תשדיר
 תשדיר־ שהיה ראיון על שלו, למאיר •

 זה, בתשדיר בן־םורת. למרדכי שרות
 תגר, יוסך רואיין טובה, שעה במיסגרת

 לחלוטין שהעלימה בצורה לשעבר, אסיר־עיראק
 את גם וכמובן שיחרורו, ואופן מעצת רקע את

 (ראה בפרשה עצמו בן־פורת של התמוה חלקו
 שלו שעיר הראיון ).13 - 12 בעמוד כתבה
 הצטיין מוסול ולענת לחיים מישדר באותו
ברדידותו. בעיקר

 על שכתבתו אחימאיר, ליעקוב •
 לא אירועים יומו - בהשבוע איתן רפאל

 לא האיש לרפול. פשוט תשדיר־שרות אלא היתה
 לברבר לו ניתן אחת, רלוונטית שאלה אף נשאל
 תעמולה היה והדבר סייג, ובלי מפריע באין

 קבוצתו של הפרימיטיבית ללאומנות גלוייה
 כל השבועית. הצפייה של בשעת־השיא החדשה,

 ולנהל להופיע לרפול שניתן אחרי קצר זמן זה
 טובה, שעה בתוכנית בליל־שבת תעמולתו את
 על כלל דיווחה לא שמחלקת־החדשות בזמן ובו

 של השני בקצה מיפלגת־האלטרנטיבה, הקמת
הבימה.

 ומוזרה מגמתית כתבה על אורן, לאיתן •
 בהשבוע־יומן הכבושים בשטחים המתרחש על

 על הערביים המרואיינים שכל בעוד אירועים.
 חד־ התייצבו יוצא־מן־הכלל, ללא המירקע,
 ניסה ערסאת, יאמר מאחורי משמעית
כאילו ההפוך, הרושם את ליצור המלווה התמליל

וילדיו בן־אליעזר נכד
רבה אמינות

 הישן־ המושל של בבירבוריו ממש איזשהו יש
 איש בן־אליעזר, (״פואד״) בנימין חרש,
מאש״ף. הגדה התרחקות על תמ״י,

 כתבתו על ליס, בני מבט לכתב •
 הרבנים שני של ביקורם בפרשת שעסקה

 בארצות־הברית. ואשכנזי) (ספרדי הראשיים
 הרבנים, לשני פיתחון־פה ליס העניק בכתבה

 בניו־ ישראל בקונסול כבדות האשמות שהטיחו
 הולם באי־טיפול שהואשם לביא, נפתלי יורק,
 כתשדיר־שירות שימשה זו כתבה הרבנים. בשני

 הריפורמית היהדות נגד הרבנים שני של
 נגד הרבנים האשמות למרות בארצות־הברית.

 תגובתו, את לקבל ליס פנה לא לביא, הקונסול
 בניגוד דובר־מישרד־החוץ, תגובת את או

 רשות־השידור, כתבי של להוראות־הקבע
המותקף. תגובת את להביא אותם המחייבות

צל״ש
בדבר? לעילית

 ולמפיק לשעבר, הטלוויזיה למנהל •
 אלגרו. תוכניתו על שמעוני, יצחק בהווה,

 המוסיקלי״, ״החידון על מבוססת זו תוכנית
 שקידמה ׳50ה־ בשנות פופולרית תוכנית־רדיו

 עם שימעוני(ביחד של הקאריירה את בהרבה
 היתה מהארץ). שירד שמוקלד, אלון שותפו,

 שתי בארץ היו אילו מצויינת תוכנית זאת
 תרבותית. לעילית ואחת פופולרית אחת רשתות,

מאוכלוסיית־ קטן אחוז רק כאשר כיום, אך

 של ם1אי
הארוף־םיד

טק תוכנית  על■ בדיווח בחלקת עסקה, שעבר השבוע של כולבו
חוק. על״פי במוניות, שהותקנו האלקטרוניים המונים בשוק המתרחש

 טוענות בניידהמלוויזיה, במיסח־ונות המהלכות עקשניות, שמועות
טק של הדיווח שמאחורי  שמקורה כפוייה, צנזורה מסתתרת כולבו

לרשות־השידור. מחוץ בלחצים
 חיל־האוויד מפקד בידי הופעלו אלה לחצים כי טוענות השסועות

״) (מיל') האלוף לשעבר, בניי ״ מין(  חברת־ של ממנהליה סלד, מי
 בארץ. האלקטרונים המונים יצרניות עם הנמנית אלביט, האלקטרוניקה

פי התוכנית, ומפיק מגיש על איים שפלד אומרות השומעות ת, ר נ י  ועל ג
ת התחקירנית י נ ו  המתים על בכולבוטק תשרדו ״אם ואמר: מירדן, ר

ט של יעופו!״ הטלוויזיה אנשי וכל תעופו. אתם אלבי
מי רשות־השידור, מנכ״ל עם נפגש שפלד מספרת אף שמועה אותה  מו

אלביט. במתי הטיפול את לעדן ושיכנעו לסיד,
 רשות־השידור, דוברת הודיעה הזה העולם שאלת על בתגובה
ה ל א רי בדל: א  בידי לא אך כלשהו. טיפול זה למישדר נעשה .נכון, ר

 הרשות. של המישפטי היועץ כהן, נתן בידי אלא פלד, האלוף־במילואים
ללפיד!" פלד בין פגישה על לי ידוע לא

ד ל פ י מ
מהטלוויזיה? יעופו

 הדבר מעורר זה, ממישדר ליהנות עשוי הצופים
 לעובד פרסים מתן באלגרו: תמוה פרט ספקות.

 הצלחתו על אור־סתיו), (דני רשות־השידור
במישדר.

בגז דברים
 תוכניתו על אמוץ חנינא למפיק •

 שארית של לחשיפתה המוקדשת בגו, דברים
 האחרונה התוכנית בארץ. התרבותית העילית
 (לשנת ישראל פרס חתן עם ראיון הביאה
 נוח שמואל פרופסור הסוציולוג ),1973

 עובדות על התבססות תוך שניתח, איזנשטט,
 למשבר־העדות הסברים של מערכת מדעיות,

 האחרון. בעשור הישראלית החברה את הפוקד
 יעקוב ד״ר המנחה בגו: בדברים פגמים שני

 מתאים שאינו אך אינטליגנטי, שהוא שביט,
 הרבה הכספית וההוצאה הטלוויזיוני, למדיום
 20 של וצוות ניידת־שידור בהפעלת הכרוכה
 של ספרייתו את להראות כדי הכול עובדים,

 היתה הכסף באותו איזנשטט. הפרופסור
 קבועה, סיפרייה לרכוש יכולה הטלוויזיה
 מן ולשדרן בעתיד, בגו דברים לתוכניות

האולפן.

היסטורית רחיצת־ידיים
 רביב, דן לילה, כותרת ומגיש לעורך •
דויד של נכדיהם את הפגיש שבה התוכנית על

 לראשונה ז׳בוטינסקי, וזאב פן־גוריון
 (ד״ר בן־אליעזר יריב בין המיפגש בחייהם.

 (מומחה הנכד ז׳בוטינבקי לזאב לתיקשורת)
 טרם העבר מחלוקות כי המחיש לאלקטרוניקה),

 שני של העניינית תרבות־הדיבור למרות הגלידו,
 לכאב, גם הנכד). ז׳בוטינסקי (ובעיקר הנכדים
 העכשווי מצבה לגבי הנכדים, שני את שאיחד

 המרגש הקטע רבה. אמינות היתה ישראל, של
 כאשר הנכדים, שני בין העימות בתום בא מכל

 העבר על לגשר כדי ידיים, ללחוץ רביב ביקשם
היסוס. כל בלא ידיים לחצו השניים סביהם. של

המירקע מאחורי
סזצא מחמת מוקצה

חלבי, רפיק של קיומו המשך של האבסורד
 של בחטיבת־החדשות הדרוזית, העדה בן

 ולא מנהליו, את להעסיק ממשיך הטלוויזיה,
חיובי. באופן תמיד

 האירועים יומן - השבוע מהדורת לקראת
 לימור, מיבח יום־השישי מהדורת עורך הציע

 המתרחש על כתבה להכין ייצא חלבי שרפיק
 ערפאת על המצור במהלך הכבושים, בשטחים
בלבנון.

 מנוע שחלבי לו הבהירו לימור של מנהליו
 שאינו העובדה בשל זו, כתבה להכנת מלצאת

 חלבי היה לכן, קודם שבועיים רק ״אובייקטיבי״.
 על במירקע לדווח כדי הצורך, די ״אובייקטיבי״

צור. אסון אחרי הדרוזים, עדתו בני לוויות
 לכתב הכתבה הכנת את לימור מסר לכן
 (ראה אורן איתן אירועים, יומן - השבוע
לעיל).

באולפן זז משהו
 המירקע, על באחרונה עובר הדרגתי מהפך

 מקורית, תוכניות־דראמה של במקומם כאשר
 תוכניות־מלל באות — ותעודרמה תעודה סירטי

אולפניות.

 הכספית ההידלדלות של תוצאה הוא זה מהפך
 להפיק בכוחה אין רשות־השידור. קופת של

מצולמות. תוכניות־איכות
 —- החדשות שתוכניות־האולפן אלא

 (שמגישיה שבא ומה בגו דברים מעגלים,
 מנהל של ביוזמתם המופקות להתחלף), עומרים

 שפירא, צבי(״צביקה״) התוכניות, מחלקת־
 בהדרגה יוצרים — גילבוע ודויד(״דודו״)

טלוויזיה. של חדשות נורמות
להצטרף, עתידה אלה תוכניות לשלוש

 שתשלב נוספת, תוכנית ינואר, בחודש כנראה
הניתן. במידת ובסאטירה, בתרבות עיסוק

לו־בדל יורש(ת)
 אריאלה רשות־השידור דוברת של הסכמתה

 דבורה של תפקידה את לידיה ליטול רבדל
 בעייה יצר שפוטרה, שר־האוצר דוברת גנני,

לפיד. (״טומי״) יוסף רשות־השידור למנכ״ל
 כחן־אורגד, יגאל שר־האוצר, פנה כאשר

 בו זה נעתר רבדל, את לשחרר וביקשו ללפיד,
 מבעלי־הבית אחד (שהוא השר לבקשת במקום

הכספיים). לחסדיו הנתונה רשות־השידור, של
 שלו הראשונה שתקופת־הכהונה לפיד,
 מרם בסוף להסתיים עומדת הרשות כמנכ״ל

 למאבקים הקרובים בחודשים חשוף יהיה ,1984
 שניה לקדנציה להיבחר שבכוונתו מאחר קשים,

 במבוכי הבקיאה רבדל, שנים). חמש (בת
 ובמיפלגת בטלוויזיה ובעיקר רשות־השידור,

 עד לו תחסר היא ללפיד. רבות סייעה חרות,
מאוד.

 פתוח מיכרז יפרסם לפיד אם רב ספק
 שמיכרז מאחד רשות־השידור, דובר למישרת

 ייבחר לא שלפיד יורשו(במיקרה את גם יחייב
שייבחר. הדובר בשירותי שניה) לקדנציה

 של לישכתה מאנשי איש זאת, עם יחד
 את עצמו על ליטול נכון היה לא הדוברת

זמני. באורח לא גם התפקיד,
 ־ להיות עשוי התפקיד למילוי אחר מועמד

 ברשות־ תלונות־הציבור ונציב המנכ״ל יועץ
 הרחוק בעבר ששימש אבנר, ארי השידור,

 זה לצורך יצטרך שאבנר אלא הרשות. כדובר
 תלוגות־הציבור, כנציב מתפקידו להשתחרר

 שני בין ניגוד־אינטרסים שקיים מכיוון
התפקידים.
 ספק למנכ״ל. לויאליות תובע הדובר תפקיד

 אפשריים חילופי־מישמרות של זה בשלב אם
 או הרדיו מכתבי מישהו יאות המנכ״ל בתפקיד

זה. תפקיד עצמו על ליטול הטלוויזיה
 לחודש עד האחרונה: האפשרות נותרת כך

עצמו. של כדובר לפיד ישמש מרם

פסקול
 הקדימה שבו נוסף, אלקטרוני חירוש
 מישראל, המפגרת אחותה את הירדנית הטלוויזיה

 הטלוויזיה התמחתה שבו בנושא חידוש הוא
 את הופך משוכלל אלקטרוני מכשיר הישראלית.

 הירדנית, במהדורת־החדשות שיקופיות־הנושא,
 בטלוויזיה. כנדרש תנועה, של אפקט להן ומעניק

 סטאטיות הן השיקופיות הישראלית, בטלוויזיה
•  י הטלוויזיה במיסדרונות הנשאלת שאלה •
 הכתבים, שני ישובו במבט תפקידים לאילו היא:
 לשוב העומדים אנג׳ל, ואבי ניסן, אלי

 ראשי רחוב בחינמוני מחופשה־ללא־תשלום
•  הגרמנית, בלשון נוספת, סידרת־טלוויזיה •

 אחרי בקרוב. בטלווויזיה משודרת להיות עומדת
 מישפחת המצוינת, הסידרה של התקדים
 ליין של מהרומנים אחד על שהתבססה אופרמן,

 אבי, הנני, הסידרה תוקרן פויכטוונגר,
 היהודי־אוסטרי הסופר של סיפרו על המבוססת

 של הקרנתה שושבין טורברג. פרידריך
 רשות־השידור, יו״ר הוא בטלוויזיה זו סידרה

• ירון ראובן פרופסור  סגירת אחרי •
 צוקרמן, ארנון של קסטות־הוידיאו פרוייקט

 לשוב עומד ומעריב, ארצי הד שילון דן
 לונדון. ירון המראיין בטלוויזיה לעבודתו

 על במסר. ייראה שהוא מלהבטיח רחוקה חזרתו
וטו. קיים במסך הופעתו

הדר ובתו ענת אשתו ז׳בוטינסקי, נכד
א ס בל סו הי
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