
שדור
צל״ג

אביבית שש־וריה
 של מחלקת־הח־אמה־והמוסיקה למנהל •

 על גוייטין, איילון הישראלית, הטלוויזיה
 בתולרות ביותר המייגעים השבועיים •מישדרי
 היומרנית הכותרת תחת בישראל, המירקע

הישראלית״. בטלוויזיה האביב ״פסטיבל
 קונספציה שחסר סרטים, של זה מיקרי אוסף

 גוסטאב בהמלך החל אידיאי, ועמוד־שידרה
כרקוויאם וכלה התיזמורת חזרת דרו ,3ה־

גויטיין מנהל
דין מתן

דמון ח״כ
תיקווה

 ה״מקורית", היצירה כמייצג זיווג, שעימם גרמני,
 הממלכתית הטלוויזיה את הפך במנהטו, המתבן

 הצופים מיספרי את שהוריד ממלכתי, לשיעמומון
לאפס. בשאיפה היחיד, בערוץ

 תוך טלוויזיוני, פסטיבל לעריכת הניסיון
 קהל־הצופים של הצפייה מצרכי התעלמות

 שהודה (כפי סקר־צפייה מעריכת והתחמקות
 מנהל שפירא, צבי הזה העולם באוזני

 בשערוריה. גובל בעברית), התוכניות מחלקת
 ועל טלוויזיה, ערוץ עוד בישראל היה אילו

 טכנאי גם היו שכזה, פסטיבל עולם היה המרקעים
השניה. ברשת שעה באותה הישראלית הטלוויזיה

צל״ש
במערומיה כנסת

 על יבין, חיים שני, במבט לעורך •
 של אחת ישיבה של בתיעוד שהתמקדה תוכניתו

 זו, בכתבה הכנסת. של ועדת־החוק״והמישפט
 בוועדת־ פנימי דיון של תקדימית חשיפה שהיתה
 תחלואי כל הצופה לעיני הובאו כנסת,

 חשיפת תוך בישראל, התחיקתית הדמוקרטיה
 הוועדה. חברי רוב של הרעיונית דלותם

וחבר- שילנסקי רב סגן־השר של ההתפרצויות

 חזרו ייצגו, ששניהם והעמדות מילוא, רוני הכנסת
 המגיעים פרלמנטרים של רמתם את והוכיחו
 של המינוי שיטת בזכות הכנסת, לבניין

 במיקרה המיפלגות. במרכזי לכנסת המועמדים
 על במערומיה. הכנסת את המציגים מועמדים זה:

 מאיר הרב בעיית עמדה הוועדה של ישיבתה סדר
 האחת התיקווה לחוק. מחוץ אל והוצאתו כהנא

 בעמדותיו טמונה היתה בדיון ביטוי לידי שבאה
 תביעה שהציג רמון, חיים הצעיר חבר־הכנסת של

 מפני הישראלית הדמוקרטיה על להגנה ברורה
כהנא. הרב נוסח גזעניות תופעות

המירקע מאחרי
קרפץ של נורד!
 המנכ״ל על שיהיה הראשונות ההכרעות אחת

 עורך של מינויו הפיכת בדבר היא לקבל החדש
 או — קבע של למינוי קרפין, מיכאל מבט,

התפקיד. למילוי אחר אדם מציאת
 הזמני, המינוי לפוג עומד במאי 15ב־

 רשות־ של הקודמים והיו״ר המנכ״ל שהעניקו
לקרפין. השידור

 הצהרת- בבחינת יהיו אי־מינויו או מינויו
 של ניהולה אופן על פורת של גלוייה כוונות

 שלה ומחלקת־החרשות הישראלית הטלוויזיה
מנכ״לותו. בתקופת

רת1פ סיירת
 כלל, בבניין קיימת היתה שעבר לשבוע עד

 שכונתה סיירת רשות־השידור, מינהלת בקומת
לפיד״, ״סיירת
 וארי דוגל נקדימון נמנו אנשיה עם

 יוסף של וכבודקיו כיועציו ששימשו אבנר,
רשות״השידור. של השונות לבעיות לפיד
 אורי יביא האם כיום: הנשאלות השאלות בין
 יהיה מה מאנשי־שלומו? שהם יועצים פורת

 ל״סיירת יצורפו האם ואבנר? רוגל של מעמדם
שטרן? ויאיר סער טוביה גם פורת״

 רשות־ בפרוזדורי המנסרת נוספת, שאלה
 היועץ גם יצטרף פורת" ל״סיירת האם השידור:

 כהן, נתן רשות־השידור, של הוותיק המישפטי
 שהתמחה אחר, פרקליט מקומו את שיתפוס או

ותיקשורת? חוק בבעיות
 סיירת של פניה שישונו ספק אין אחרת, או כך

החדש. המנכ״ל
התורה *ז1ער

 יו״ר למישרת ינון מיכה של כניסתו עם מיד
 לצרום הדתיים האקורדים החלו רשות־השידור

הקו בתפקידו עוד רשות־השירור. במיסדרונות
 רשת־ לפתיחת ינון הטיף הרשות, יו״ר כסגן דם,

התורה״. ״קול שתיקרא רדיו
 שינון שבירך' ״מי תפילת היה הראשון האקט

 ישיבות את רשות־השידור. לעובדי בשבת ערך
 מסתיר הוא ואץ בברכה, ינון פותח הוועד־המנהל

 בעלות ורדיו טלוויזיה תוכניות להפיק כוונתו את
 הוא ישראל״. מסורת לפחות.רוח או דתית, רוח

 בעולם שתעסוק תוכנית של להפקתה פועל
 בין שידווח, בטלוויזיה במגזין בתפוצות, היהודי
 נגיסות ושאר הדתי, בקיבוץ המתרחש על השאר,

 חשבון על מוסוות, ותוכניות־דת תוכניות־דת של
 של היחידי בערוץ הקיים זמן־השידור מעט

הישראלית. הטלוויזיה
 הנוכחי, שמנהל־הטלוויזיה גם יודע ינון

 נבחר הוא שהרי אותו, יבלום לא סער, טוביה
 לקולו זקוק והוא ינון, של קולו בזכות לתפקידו

 פורת, אורי משוכת על להתגבר כדי ינון של
 ראשי־ שדולת אירגון בשל עליו, המאיימת

לפיד. יוסף של החוזרת לבחירתו התיקשורת
 בשבוע החלו רשות־השידור במיסדרונות

 של חילונית שלוחה הרשות את לכנות האחרון
התורה״. ״ערוץ

דוברים שני
 דוברים, שני ברשות״השידור פועלים כיום
 מרשות־השידור האוצר מישרד תביעות למרות
כוח־האדם. את לצמצם

 מנהלת הראל, ירדנה היא אחת דוברת
 ירון, ראובן הפרום' הקודם, הירד של לישכתו

 אותה העביר לפיד, יוסף היוצא, שהמנכ״ל
 את עזיבתו לפני ימים כמה לתפקיד, במיכרז

התפקיד.
 עימו הביא ינון, מיכה החדש, הידר

 כעוזר ראט, יצחק בשם ראש־לישכה מהמפד״ל
 רשות־ תקציב את (המגדיל בחוזה־מיוחד אישי

 עוזר למינויו עד שהיה מי ראט, יצחק השידור).
 הצופה המפד״ל יומון ככתב שימש לינון, אישי

רמת־גן. באיזור
 סוקרי העיתונאים, עם מגעים מנהל ראט

במיכרז שנבחר הדובר היה כמו רשות־השידור,

החדש למנכ״ל חדר

ינון ירד
צנזורוזז או ניהול

 התמונה, להתבהר החלה רשוודהשידוד, כמנכ׳ל סירת אורי של לכהונתו הראשון בשבוע
פורת. של מנכ׳׳לותו תקופת את לאפיץ העשויה
 לבניין הגיעו שלא כמעט לפיד, ויוסף לימי יצחק הקודמים, שהמגכ׳׳לים בעוד

 זמנו חב את לגלות פורת אורי ומחיל רשות־השידור, במינהלת היה ובסיסט הטלוויזיה,
לעסוק. עומד הוא שבה התורפה נקודת של ברורה קביעה תוך בבנייו־הטלוויזיה,

 במיץ חדד לו לפנות בער, טוביה למנהל״הטלווידה• פורת חרה גלויה כהצהרת־בוונות
מקחב. מהלך־זזעניינים אחר לעקוב שיוכל כדי הטלוויזיה*
 של ניהולה תקופת שכמשך בעובדה יש בבניץ־הטלוויזיה לתדר פורת של לדרישתו. הצדקה
 תוך כלל, בבנץ המנכ״ל למדד השונות ההכרעות את סער העביר סער טוביה בידי הטלוויזיה

 פורח עבור תדר של פינוי להחליט. עליו היה שט במקומות ולהחליט מלהכריע נמנע שהוא
 לעובדים, לגלות העשוי מצב המנכ״ל, לבץ העובדים כין התיקשורת על יקל בבניץ־הטלוויזיה

 יכול אך רשות־השידור. מנכ׳ל הוא ואפילו מנהל־בפועל, לטלוויזיה יש ארוכה תקופה שאחרי
המלוויזיד* של ראשי צנזור יהיה שהמנכ׳ל יותר: הרבה חמור משוע לקרות כמובן

 שומר ובאמצעותו רשות־השידור, את לייצג
המודפסת. העיתונות עם קשריו את החדש הירד

חםץ בישר
 הרשת מנהל התפטר חודשים כמה לפי

 מצלמות בגלל הצרפתית הטלוויזיה של הראשית
 כולשהו, לאתר־דיווח הגיעו שלא אלקטרוניות,

 הטלוויזיה צופי מקהל ענייני דיווח ומנעו
הצרפתית.
 בשל מתפקיד התפטרות של זה מינהג
 מנהל־ את מאפיין אינו תיקשורתיים מחדלים

 של שבשבוע סער, טוביה הנוכחי, הטלוויזיה
 המקוצרות מבט ומהדורות שביתות־הצלמים

מישראל. הרחק אי־שם, חופשה בילה
 לוח מצטרף האחרונה התקופה למחדלי

כביעור־חמץ השנה הנראה חג־הפסח, מישדרי

 ועוזריו סער טוביה מילאו הנוכחי הפסח בחג
 ובו לקוי, משעמם בחומר מישבצות־השידור את

 צל׳ג), (ראה: האביב פסטיבל של שאריות
טלוויזיה. זיבלוני וסתם חוזרים שידורים
 אין לעכשיו, נכון שברשות״השידור אלא

 על טפיחה מקבלים אלא מחדלים, על מתפטרים
השכם.

פסקול
םתגר״ץ רפיק

 פרדת, אורי החדש, המנכ״ל של אימרתו על
 הגיב בשחור־לבך, המשדרת ״טלוויזיה אודות

 חושש ״אני חטיבת״החדשות: מראשי אחד
• שלנו!' למסך השלג עידן יגיע שעכשיו •

 בתסקיר חלבי(מימין) עורך
לגל״ץ משדה־הקרב

הטל של מחלקת־הסרטים־הקנויים במרתפי
 אחד חדש וסרט חוזרים, מישדרים עם וויזיה׳

(סופרסטאר).
 יצחק עידן לסוף עד יותר, רחוקות בשנים

 ניסיון היה הטלוויזיה, בהנהלת שימעוני
 בחגים טלוויזיונית מקורית יצירה לרכז מתמיד

 שרה׳לה נוסח פומביים מופעים או הפסח, כחג
שרון.

 ביום ואמר, הוסיף החדשות מחלקת מוותיקי אחד
 לו יש ״טוב, לתפקיד: פורת של כניסתו

 למם־ עד רוצה שהוא מה לעשות אורכת־זמן
 אחרי יתפקד הוא איך מעניין הבחירות.

• הבחירות.״  עכשיו עד ששירת חלבי, רפיק •
 לרדת עליו שבו לגיל הגיע בצה״ל, קרבי כקצין

 מתחיל הוא אלה ובימים הקרבית, מהמצבה
צה׳ל. בגלי ראשון שירות־מילואים
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