
מסממניה
 במחלקת־הדת מתרחשים מוזרים דברים

 של החדש מנהלה הישראלית. הטלוויזיה של
 מורדכי הוותיק שדר־הרדיו המחלקה,
 מאוהב הוא המירקע. סוד את גילה פרימן,
 מחלה — למסך מבעד הניבטת בדמותו
״מסכומניה״. בעגת־הטלוויזיה הקרוייה

 תוכניות־דת, בסידרת כמנחה מופיע פרימן
 ושעשועון אוחזין שניים הן בהן שהבולטות

ומסורת. דת בענייני
 התעלמות הן במירקע פרימן של הופעותיו

 של הוועד־המנהל של מהחלטה מוחלטת
 מנהלי־ הופעת האוסרת רשות־השירור,

 עובדי בפי המכונה (החלטה במירקע מחלקות
 התקבל הוא אחימאיר. כ,כלל רשות־השידור

 לפי הוועד־המנהל של הקודמת בקדנציה
 בחירתו את למנוע כדי פאפו, אהרון דרישת

 חטיבת־החדשות כמנהל אחימאיר יעקוב של
הטלוויזיה). של

 ספק אין דתי, הוא אף הנוכחי שהידר מאחר
 לענייני־דת המחלקה מנהל של שהופעותיו

 הטלוויזיה צופי דחיקת תוך במסך, תימשך
וד,לבנוני. הירדני לערוצים הישראלית
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 דסי ואשתו שטרן מנהל־חדשות
דיווחית השתכנות

 מבט עורכי את מחייב שחוק־הבחירות בעוד
 שמנהל הרי מהשידור, אלה קטעים למחוק

 אחד כמאמר שטרן, יאיר חטיבת־החדשות
 דיווחית,״ בהשתפנות ״נתקף מכתבי־החדשות

ה במהדורות קטעי־התעמולה את ומשאיר
חדשות.

 יו״ר כלפי האחראי רשות־השידור, מנכ״ל גם
 השופט ,11ה־ לכנסת המרכזית ועדת־הבחירות

 או החוק של מילויו על מקפיד אינו בך, גבריאל
תעמולתי. איזון שמירת לפחות

 שבין הדיווחי האיזון חוסר הוא מפליא פרט
 הלימודית, הטלוויזיה מישדר ובין מבט מהדורות

 חוק־בחירות הסתם, מן חל, שעליו חדש, ערב
 על ועניין קלילות ביתר לדווח לו המאפשר אחר,

מערכת־הבחירות.
האביב לפסטיבל סתיו

 רשות״ דוברת שהפיצה לעיתונות בהודעה
 הוועד- ישיבת על הראל, ירדנה השידור,
השאר: בין נאמר רשות־השידור, של המנהל

בישיבתו דן רשות־השידור של המנהל ״הוועד

 הרשות יו״ר מתפקידיהם יודחו מהם כתוצאה
 אורי הרשות, ומנכ״ל ינון, מיכה המפד״לי,

מורת.
 גוף לביטול להביא המערך נציגי בכוונת

 והוועד־המנהל חברים) 31(רשות־השידור מליאת
 במועצת־מנהלים ולהמרתם חברים) 7( הנוכחי

 ושתיטול חברים, 11 שתקיף לרשות־השידור,
הרשות. של בניהולה יותר פעיל חלק

 לסלק המערך על יקל אלה, מהלכים במיסגרת
 הבאת תוך ופורת, ינון את הניהול מתפקידי
הרשות. לניהול אנשיהם
 בחוק לשינוי שההצעה הוא הגורל צחוק

 הוצעה המערך, בידי שתאומץ רשות־השידור,
 הפרופסור הרשות, של הקודם היו״ר על־ידי

הליכוד. איש ירון, ראובן (למישפטים)

התחקירנים מרד
 הנצלניים הגופים אחד היא רשות־השידור

 של עשרות כמה מעסיקה היא במדינה. ביותר
 מחירון לפי בשכר, ועורכי־תוכניות תחקירנים

והמוצמד פיצויי־שחיקה, לעולם עובר שאינו

 הטלוויזיה, של התוכניות חטיבת למנהל •
 הלקוי התיכנון על שפירא, (״צביקה) צבי

 הם בטלוויזיה. יום־העצמאות מישדרי של והדוחה
 תוך השלישית בפעם — בשידור לשיאם הגיעו
 שירה גם שבתי. סלאח הסרט של — שנים חמש
 שחזר חזה, עופרה של מפיה שמר נעמי של

 קולקטיבי, עונש היה החג, במהלך והושמע
 בטלוויזיה. שיעורי־הצפייה את הסתם, מן והקטין,
 היה לא לונדון ירון של הטלוויזיונית אישיותו

יום־העצמאות. מישדרי את להציל בכוחה
• דוחים ״מסכי□״

 הטלוויזיה, של מישדר־התרבות למפיק •
מסכים, התוכנית ולמגישת סטן, אפריים

שיחר __
צל״ג

החדש? העידן
 הנוהגת הטלוויזיה, של למחלקת־החדשות •

 הטרוריסטית המחתרת בפרשת מדאיגה בפחדנות
 בין — האמיתי בוויכוח לפתוח תחת היהודית.

 על המרחף — מתנגדיהם ובין המתנחלים
 כל כאילו פנים הטלוויזיה העמידה כולה, הפרשה
 המתנחלים בקרב שונים זרמים בין הוא הוויכוח
 תעמולה של אינסופית תשפוכת התוצאה: עצמם.

 ומתחסד, צבוע גינוי בתוספת סיפוחיסטית,
ביותר. הטוב במיקרה

 על בכתבתו הדר מנחם הגיע לשיא
שהיתה אירועים, יומן - בהשבוע המחתרת

שפירא מנהל־תוכניות
פעם עוד

 ותשדיר־שרות להתנחלות שיר־מיזמור כולה
 לאומית, הסכמה עליהם יש כאילו לגוש־אמונים,

 או ערבים לרצוח גם צריכים אם הוויכוח רק ונותר
אורי עידן של ראשון פרי כבר שזהו יתכן לא.

סירת.
שבתוויזיה סלאח

 רבת תוכניתם על צור, אילנה כתבת־הרדיו
 היא התוכנית העלובות. והתוצאות היומרות
 חצי־ ולעוד וחצי ולשמונה לפרגוד, הגילגול

 שחתרו שונים, בשמות קודמות תוכניות תריסר
 טלוויזיונית נוסחה למצוא בהווה וחותרות בעבר

 הבחנתם חוסר במירקע. התרבות ענייני לסיקור
 הישראלית בתרבות במתרחש מסכים מפיקי של

 בהבאת במרואייניהם, אמינותם, בחוסר מתבטא
 תרבותיים אירועים מתוך מצולמים קטעים

וכהנה. כהנה ועוד שוליים,
צל״ש

שחוקות דשנות חדשות
 ישראל, קול של לחטיבת־החדשות •

 חוק־הבחירות, מיגבלות למרות שמשכילה,
 על היומנים במהדורות מרתק באופן לדווח

 והתוצאות התככים המיפלגות, בתוך המאבקים
 קול של יומני־החדשות השונות. במיפלגות

 ״פינות״ הכנסת תוך להצטיין. ממשיכים ישראל,
 בבחירות, עניין יש גזית גבי של כפינתו
 תחליף זהו רדיופוני. ניו־ג׳ורנאליזם של בנוסח

 יו״ר של בהמלצתו שהורדה עניין, יש לתוכניתו
בך. גבריאל השופט המרכזית, ועדת־הבחירות

עוק גלי־צה״ל של יומני־החדשות מהדורת
 במיפלגות המהלכים אחר עידכון בפחות בות

 תשדירי־ שהם בדיווחים התמקדות תוך השונות,
דוג במערכת־הביטחון, שונים לגופים תעמולה

האווירית. התעשיה מת
 מונים עשרת טובים תחנות־הרדיו שתי דיווחי
 שהם הטלוויזיה, של חטיבת־החדשות מדיווחי

ביותר. שמרניים

הבוירקע מאחרי
לא־חוקית העמודה

ל אימצה הטלוויזיה של חטיבת־החדשות
 חוק מיגבלות למרות האחרון, בחודש עצמה

 סיגנון־ את עליה, החלות תעמולת־הבחירות
הליכוד. ראשי של התעמולה

 צמרת בהופעת המתבטא זה, סיגנון־תעמולה
 חדשותיים(בעיקר בנושאים המירקע על הליכוד

 גלויה, הטפה תוך בליכוד), הפנימיים המאבקים
תעמולת־הבחירות. הוא

 בל־ שיטת־תעמולה של הגדולים המאפיינים
 שרון, אריאל השר־ללא־תיק, הם זו תי־חוקית

מילוא. ורוני מגן דויד ח״כ עוזרו

מישחק
(בעמוד)

האש
 יגאל האש, עמוד מפיק של הצלחתו

 האש עמוד של מיני־סידרה למכור לוסין,
 של הרביעי בערוץ להקרנה פרקים) (שיבעה

 גינויים של לגל הביאה הבריטית, הטלוויזיה
בבריטניה.

 תחת טיימס, סאנדיי של במדור.שידור״
 המדור בעל הבהיר באש״, ״מישחקים הכותרת

 הרביעי, הערוץ מנהל את שהביאו הסיבות את
 האש, עמוד את לרכוש אייזקם, ג׳רמי

 (סידרה הערבים הסידרה הקרנת על כתגובה
בעלי־עסקים של קבוצה בידי שמומנה

 מטעם שנערך האביב׳ ב,פסטיבל האחרונה
 וההדים התגובות לאור אפריל. בחודש הטלוויזיה
ש כפי במתכונתו למיבצע, שהיו השליליים

 של הישנותו לאפשר שלא הוחלט נערכה,
דומה.״ במתכונת פסטיבל
 דווח לא הוועד־המנהל לחברי בה. וקוץ אליה

 (לשעבר המפיק האביב, לפסטיבל שהאחראי
 מועמד עדיין הוא גוייטין, אילון בימאי)

ב מחלקת־הדראמה־והמוסיקה מנהל לתפקיד
 הראוי מן זה היה שכזה כישלון אחרי טלוויזיה.

 הסופי מינויו את יאשר לא שהוועד־המנהל
לתפקיד.

 הוועד־המנהל, חברי מדיברי התעלמות תוך
 נוסף: בפסטיבל״אביב אלה בימים גוייטין חוזר

 הישראלי הפסטיבל מתוך מופעים של גודש
 בעבר, עליו לממונה מס תשלום תוך במירקע,
 של האמנותי מנהלו שהוא מוסינזון, אביטל
הישראלי. הפסטיבל

השידור רשות לחזק שינויים
 הבחירות אחרי לשילטון המערך יחזור אם

 לסידרת שתסייע חדשה, תמונת־מצב מסתמנת
רשות־השידור. של במעמדה חוקיים שינויים

לוסין בימאי
לשייחיים יהודית תשובה

במישדרים. האיזון על לשמור כדי מכוויית),
 לפני נהרג (אחיו במוצאו יהודי אייזקס,

 בכיכר־ציון, מקרר־התופת בהתפוצץ שנים
 והוא הפלסטינים, של כאוהד נחשב ירושלים),

 את לרצות כדי האש עמוד את לרכוש נאלץ
באנגליה. היהודית השדולה

לתוספות־היוקר.
 שכירי שאינם המשתתפים, ושאר התחקירנים
ש עמוד־השידרה את מהווים רשות־השידור,

 ובקול בטלוויזיה הפקה כל תיתכן לא בלעדיו,
 כקבלני־ התחקירנים מקבלים שכרם את ישראל.
 ביצוע מיום חודשיים של באיחור מישנה,

אינפלציה. פיצויי כל בלי העבודה,
 ברשות־ התחקירנים מתארגנים אלה בימים

 נגד מיקצועי מאבק שתנהל במיסגרת השידור
רשות־השידור. הנהלת

 העובדה על מאבקם את בונים התחקירנים
 סדרת, אורי הרשות, של הנוכחי שהמנהל

 וער־העיתונאים כיו״ר שנים במשך בעבר שימש
 לבעיות מודע ושהוא אחרונות, בידיעות

זה. מסוג מיקצועיות

פסקול
קיפי־טופור

 הטלוויזיה, כתבי את מילאו וכעס מרירות
, כתבתו לטלוויזיה חג־הפסח במהלך הגיעה כאשר . 

 תשלום ללא (בחופשה הכתב־לשעבר של
 יערי, אליעזר היהודית) הסוכנות בשליחות
 הגיב זו כתבה על בבוסטון. סדר־פסח על שדיווחה

 יתחיל יערי אליעזר ״ואחרי שאמר הכתבים, אחד
 הקרן פעילויות על לדווח פאר, דניאל

• בקנדה בשליחותה נמצא שהוא הקיימת, • 
 בר״ש של זו היא ומעוררת־דאגה שלילית תופעה
 זרים בשדות לרעות שיצאו רשות־שידור), (בוגרי

 עיסוקיהם. לקידום הטלוויזיה את והמנצלים
 של הדובר־לשעבר הוא באחרונה מהבולטים

 כראש כיום המשמש עמירב, משה הרשות,
 של לשידור להביא הצליח הוא מינהל־התחבורה.

 שעשועון־טלוויזיה(ולא הביתה, בדרך התוכנית
 עשוייה הטלוויזיה היתה שעליו תשדיר־שרות,

 אביטל הוא אחר בוגר כספים). להרוויח
 שדאג הישראלי, הפסטיבל מנהל מוסינזץ,

 לשדר גוייטין, איילרן מחליפו, את לשכנע
• לעיל) הפסטיבל(ראה מופעי על סידרה  על •

 של בערבו הטלוויזיה של מישדר־המסוקים
 ענת השחקנית של בכיכובה יום־העצמאות,

 של הבכירים מעובדיה אחד אמר טופול,
 קיפי־קיפוד, לנו היה עכשיו ״עד הטלוויזיה:

 אחד זהו קיפי־טופול. גם לנו יש ועכשיו
 בתקופה הטלוויזיה של הבולטים הכישלונות

הכל...״ את אוכל המסך אבל האחרונה,

טופול שחקנית
הכל את אוכל המסך

2437 הזה העולם


