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אחרת ולא זה זהו
 זהו המגאזיני המישדר ולמגישי למפיקי •

זה, מישדר הלימודית. הטלוויזיה בידי המופק זה,
 הוא מושונוב, ומוני גוב גידי מככבים שבו

 כדי בה שיש חיוניות, מלאת טלוויזיונית הפקה
 הטלוויזיה מנהלי של קינאתם את לעורר

טוב, הומור יחד חוברים זה במישדר הכללית.
 בני רק אינם ומאזיניו יומיומית, ומעורבות דיווח
 כמאמר ופנסיונרים. מבוגרים גם אלא נוער,

אחרת,״״ ולא זה, ,זהו שיר־התוכנית:

צל״ג
תו ברוך שפט

 ז״ל אותה שחק השעשועון למפיקי •
 שעשועון טופז. דודו הבדרן השעשועון, ומנחה

 הטימטום התגלמות בבחינת שהיה זה,
 המירקע במרכז כאשר משיאיו באחד הטלוויזיוני

אלוני) (אוריאחרונות ידיעות נציג מתחרים
פילון, של ברמה עוזיאל) (מאירמעריב ונציג
 שני שבין הקדוש' ״האיזון שמירת תוך

 זו תוכנית מאחורי הניצבת המחשבה הצהרונים.
 היתה התוכנית ונחיתות ושעשועים' היתה,לחם

 של מכשירי־הווידיאו קנייני שגם עד בולטת, כה
 ברוך לומר: שניתן כל בה. מאסו ארידור' ,עידן

שפטרנו.

המירקע מאחרי
הרס״! רמזת מוסיקלי רקע

 למחרת מבט, מערכת של בישיבת־הבוקר
 יותר לו הוקדש אשר חדד, סעד רב־סרן של מותו

 מחלוקת התרחשה מבט, מהדורת ממחצית
 מעימותים הרחוקים מבט, אנשי שני בין קולנית

אלה. ישיבות המאפיינים
 יעקב מוקד, עורך היו הניצים שני

 עמוס לענייני־תרבות והכתב אדוימאיר,
ארבל. (.קיקי״>

 שערך מוצאי־השבת מהדורת לעימות: הסיבה
אחימאיר.

לדבריו, ארבל. את בישיבה האשים אחימאיר
 המלחין של מותו לרגל ערב, באותו ממנו ציפה
לכתבת־הספד. ברחיים, פאול

 מזלזלת בלשון־דיבור לאחימאיר השיב ארבל
 גורן, (,צבה״)צבי לעבר הכדור את והשליך
ברחיים. על סרט־תעודה בעבר שהכין

 מטענות־היסוד אחת על וחזר שב אחימאיר
 אירוע לכל אחראי כתב שכל בעריכה: שלו

 הנחיית ללא גם שלו, נושא־הסיקור בתחום
העורך.

 שני שהשמיעו הגבוהים הטונים אחרי
 שהגיע הצעירים, הכתבים אחד לחש הכתבים,

 שישב כתב באוזני צה״ל, מגלי האחרונה בשנה י׳
 חדד לרב־סרן שלו ,למהדורת־האשכבה לידו:
 של ממותו הולם, מוסיקאלי ברקע אחימאיר רצה

ברחיים!' פאול

צ ל1ני
למען

אינטרס?
 הרביעי, היום של לילה בכותרת

 את לנצל גסיון מפוקפק: דבר אירע
 לקידום הטלוויזיוני מדיום־החדשות

רשות־השידור. של האינטרסים
 סירבה תל־אביב הפועל קבוצת

 של שידור־חי במוצאי־שבת לאפשר
 אץ בחינם ירושלים, בית״ר עם מישחקה

 ידיעות כתב הישראלי. בטלוויזיה בסף,
 פירסם ילץ, יהושוע לספורט, אחרונות

 צהרון של במדור״הספורט מאמר כך על
 לעניין שאינם נימוקים העלאת תוך זר״

הספורטיבי. או הציבורי
 לנצל הרגילה הטלוויזיה״ הנהלת

 ילץ של זה מאמרו ניצלה שירותי־חינם■
 כדי לילה, כותרת לאולפן אותו והביאה
 הלא־־עגייניות, טענותיו את לטעת
 הפועל מזכיר ניצב מולו כאש־

אפשטיין. אייב תל־אביב,
 מדיום של ניצול זה היה למעשה
תל־אביג הפועל קבוצת נגד הטלוויזיה

שרע
ואיזה

ץ הכמוסים מהסודות אחד  הטלוויזיה במי
 הופעתו סיפור האחרונים בשבועיים היה

 שחץ (,אריק׳׳)אריאל של הכימעט־ודאית
המירקע. על

 נעו־מ שבסופו בשבוע בבוקר, השני ביום
 שבח הבחירות הסוכנות־היהודית במליאת

 לזמן הזמן זה במערכת הוצע שדון, נכשל
שרון. השר את הערב באותו למישדר

 במישדר להשתתפות רשימת־המועמרים
 הטלוויזיה, מנהל של לאישורו הובאה

 כבר הביע שדון שהשר אחרי סער, טוביה
 בידי המתחח במישדר. להשתתף נכונותו את
עברון. רם

 עם שראיון החליט סעד שטוביה אלא
 על סער אסר לכן נושא,חדשותי'. הוא שדון

 והורה שרון, את לראיין הזמן זה עורכי
אל לפנות קרסץ, מיכאל מבט, לעורך

קרסין
אחר מישהו רגע .בכל

השר.
 אופי על ידע לא הטלוויזיה מאנשי איש
 אבל שרון. לשר קרפין בץ שהתנהלה השיחה
 של בערבו הזמן, זח אנשי התקשרו כאשר
בירי הנושא דחיית אחרי שתן, אל יום. אותו

־,ב״מדיני משעל
 (,יוסי') יוסף מעריב, כתב של מינויו

 תיקשורת לענייני כיועץ־מישנה אחימאיר,
 בעייה יצר שמיר, יצחק ראש־הממשלה, של

 (,ג׳קי״) יעקוב המבוגר־יותר, לאחיו
 מדיני ככתב להתמנות שעמד — אחימאיר

הפוליטית. הדוכנה וראש

אחימאיר כתב־עורך
ארבל עם עימות

 יורם של במקומו מנות לחת שעמד אחימאיר,
 להסיר החליט תפקידו, על לוותר המסרב רונן,

 ניגוד־אינטרסים של החשש בשל מועמדותו את
 התיקשורת בזירת אחיו עם האפשרי המגע לגבי

היומיומית.
 עורכי בידי מכשיר להיות נועד אחימאיר

 רונן של לסילוקו וחטיבת־החדשות מבט
 את מנע לא אחימאיר של ויתורו אר מתפקידו.

רונן. של לסילוקו המאבק המשר
 לאחימאיר, מוצע שהיה התפקיד, התוצאה:

 לענייני הכתב של לידיו אלה בימים נמסר
מישעל. ניסים מיפלגות,
1דב־אר ומכת דפיד סיכויי

 מנכ׳ל מישרת איוש על במערכה
 מצטיירת מרס, חודש סוף לקראת רשות־השידור,

הבאה: התמונה
 גופים מטעם או עצמם, מטעם המועמדים רוב

 את בהדרגה הסירו הליכוד, של מפלגתיים
 הוא לתפקיד ביותר הוודאי המועמד מועמדותם.

 שהחצר לסיד, (,טומי') יוסף בו, המחזיק
 שמיר יצחק לראש־הממשלה מסביב הנוצרת

 המועמדים מבין העדיף המועמד את בו רואה
הקיימים.

 יושב־ראש בעיית היא הלא־פתורה הבעייה
 הפורש, היו׳ר של במקומו שיבוא רשות־השידור,

 מועמד של סיכוייו ירון. ראובן הפרופ׳
 פוחתים ינון, מיכה עורך־הדין המפד״ל,
 מצד אליו ההתנגדות גבור עם והולכים

הטוענים, הליברלי, באגף בעיקר אישי־הליכוד,

 מדיניות יכתיב דתי שיו״ר ייתכן שלא
בשבתות. המשדרת לרשות־השידור,

 הוא בשטח, עדיין שנותר אחר, מועמד
 גדולה שדולה המפעיל ברון, נתן העיתונאי

התפקיד. את עצמו על לקבל כדי בליכוד,
 לרשות־השידור שמסביב התככים בקלחת

 הפתעה: של אפשרות ומצטיירת הולכת
 את להכתיב העשוייה מעניינת, עיסקת־חבילה

 העיסקה: השניה. לקדנציה לפיד של מינויו
 לב־ארי, גירעון ישראל, קול מנהל של מינויו

 מבלי גם (וייתכן הטלוויזיה של הבא כמנהלה
 בין סער). טוביה של הקדנציה לסוף להמתין
 לפיד של מינויו למען הפועלים הכוחות

 ואנשי אנשי־הליכוד בין קואליציה מתארגנת
לתפקיד לב־ארי של מינויו לשם תנועת־העבודה,

לסיד מנכ״ל
בחופש־הביטוין פגיעה

 להציל העשוי ברשות־השידור היחיד כאדם —
משקיעתה. הטלוויזיה את

הצנזורה כצנזור מנכ״ד
 העורך, יצא מבט של מישיבות־הבוקר באחת

 מנכ״ל נגד ביותר קרבית ברוח קרפין, מיכאל
לפיד. יוסף רשות־השידור

 הכתב של כתבה היתה זו לרוזדקרבית הסיבה
 על ארבל, עמום לענייני־תרבות״ואמנות,

 העץ עמוד להומורסקה שניתן הצנזורה, אישור
 על יצא קרפין של רוגזו בצוותא. המועלית

 עוד הכתבה, את לו להראות לפיד של הוראתו
 יאשר הוא שרק הנחייה תוך לעריכתה, קודם
זו. כתבה

 שאחרי יתכן ״לא קרפין: קבע הישיבה במהלך
 לפיד יוסף הצנזור יבוא הצגה מאשרת שהצנזורה

 הממונים אותה שראו לפני אותה, לבדוק כדי
 משום זה בסיגנון יש המחלקה. על הישירים

בחופש־הביטוי!״ לפיד של פגיעה
המפיקים פרקליט

 הטלוויזיה עובדי בין לחלוטין מקופחת קבוצה
 של הכיסאות בין הנופלים המפיקים, קבוצת היא

לעיתונאים. הטכנאים

שחץ
המוח!־ את לי מבלבל

 אתם מה יודע לא ־אני שרון: אמר מבט,
 לי מבלבל אחר מישהו רגע בכל ממני. רוצים

 איזה יד,מוח את לי בילבל קורם המוח! את
 לראיין רוצים אתם ־— כבר תחליטו קרפץ.
לאד או אותי,

 בוועד־פעולה, המפיקים התארגנו באחרונה
קיפוחו. עם החזית כל לאורך להתמודד שהחליט

 עם המפיקים התקשרו זו התארגנות במיסגרת
 בניש, דורית של בניש(בעלה יחזקאל עורך־הדין

 המישפטי, כיועצם — המדינה) מפרקליטות
 הטבה למען מאבקם ניהול את הטילו ועליו

בתנאי־עבודתם.

פסקול
שיפר של הפצצה

 החשודים משני אחד סעחץ, שלמד; •
 הוא בירושלים, זינגר מאירה הנערה ברצח
 קצר זמן לפני עד ישראל. בקול מוכרות פנים
 ישראל קול באולפני המיזגונאי סעדון היה

• בירושלים  שלאחר חוששים, גל'צ באולפני •
 אכ׳א, ראש ירון, לעמום אלוף דרגת הענקת
 גל"צ של מנהלת־התוכניות לשוב עשוייה

 בתחנה, שררה ולהטיל המיסתורית, מהיעלמותה
• הטרי האלוף של בגיבויו  יצא כאשר •

 הטלוויזיה מאולפני סויסה רפי חבר־הכנסת
 לגלות נדהם הזמן, זה בתוכנית הופעתו אחרי

 בניין־הטלוויזיה, בחזית שחנתה שמכוניתו,
 יחד באברכי־ישיבה. מלאה מכונית בידי נפגעה

יצא הטלוויזיה, של הביטחון מאנשי שניים עם

שיסד סתב
מילחמת־הלבנון סודות

 מכונית. אותה אחרי למירדף מיד סויסה ח'כ
 שהציבה למישטרה, עליה דיווח אחר איש־ביטחון

• מארב לה  להטיל עומד שיסד שימעון •
 על שלו ספר פוליטית: פצצת־זמן אלה בימים

 עד נודעו שלא פרטים מאות ובו מילחמת־הלבנץ,
 משולחדהממשלה שאב שאותם ברבים, כה

 עשוי שיפר של סיפרו שלו. הרגילים באמצעים
 על גילויים, של שלימה סידרה לציבור לחשוף
 חברי־הממשלה של שונות והתייחסויות אמירות
 האישור את כחוק קיבל הספר המילחמה. במהלך

• לפיד יוסף מנהלו, מטעם לפירסום  יש •
 כתב־הטלוויזיה להחזרת לדאוג הממונים בכוונת
 לעדן לדווח שכחו הם לרדיו. עדן, מוטי בצפון,

לגורלו. הנוגעות כוונותיהם את
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