
שידזר
צל״ג

מתחסדת כפיה
 הכלכלן הדתית, הכפיה מישדר למגיש •

 לפני שישי, יום מדי המארח מר־חיים, עמוס
 שבת, ליל בתוכניתו אירועים, יומן - השבוע
 עם מר־חיים, השונות. העדות מפולקלור דמויות

 את למלא לשווא שואף שלו, השמאלית השין
 המנחה הכהן, אבידור שמואל הרב של מקומו
 שהצופים תוכנית״דת זוהי התוכנית. של הקודם

 בשל מלראות מנועים הטלוויזיה של הדתיים
 שעליו תיקשורתי, אבסורד — קדושת־השבת

 תועלת שיביא בלא רב, ממון הטלוויזיה מוציאה
לצופים. כלשהי

צל״ש
ישראל! השתיקה, עד בכי
ם שני, מבט ומגיש לעורך •  על יבין, חיי

 שעסק ארגנטינה, הנעדרים, על בכי המישדר
 מישטר־ בימי בארגנטינה הנעדרים בשאלת

 בעזרת היהודיים. הנעדרים ובעיקר הגנרלים,
שבו מהמם, מישדר זה היה טימרמן יעקובו

 (דויד הטלוויזיה של הבכירים המחלקות
 ומרדכי גוייטין אילון גינור, שרה גלבוע,
 תוצאה היא מהתפטרותם, בהם וחזרתם מרימן),

 של חטיבת־התוכניות מנהל שבישל תרגיל של
שפירא. (״צביקה׳׳)צבי הטלוויזיה,

 את שפירא שיכנע תרגיל־ההתפטרות לפני
 למנכ״ל להודיע מנהלי־המחלקות ארבעת

 מהנעשה אחריותם הסרת על ולוועד־המנהל
 ומנהלי שפירא זומנו כאשר במחלקותיהם.

 הארבעה. הגיעו הוועד־המנהל, לפני המחלקות
 שהוא בטענה בהיעדרו, בלט שפירא צביקה
חולה.
 נעדר ששפירא הראשונה הפעם זו אין

 של מחלותיו את הגדיר מחלה. בטענת מבירורים
 בטלוויזיה, הבכירים העובדים אחד שפירא
 דיפלומטית, מחלה של מישקל על שאמר,

טלוויזיונית." מחלה יש ״לשפירא
 ההתפטרות באיום סירת אורי של טיפולו

 בחזרה לזחול במהירות אותם הביא הארבעה של
 בעבר, שהיו דומים למצבים בניגוד לתפקידיהם,

 רכה ביד שנהג לפיד, יוסף של ניהולו בתקופת
מנהלי־המחלקות. של באיומים

 מיבחנו היה מנהלי־המחלקות ארבעת משבר
שבו מיבחן הרשות, כמנכ״ל פורת של הראשון

ברון הוועד־המנהל חבר
סיירת־המנכ׳ל את לסלק

 ואנשים הנעדרים, מישפחות מבני כמה רואיינו
 של מישדרו שם. ועונו הארגנטיני בכלא שהיו
 צביעותה לשאלת הסיום לקראת רק התייחס יבין,
 נשק שנים במשך שסיפקה בגין, ממשלת של

 אם רבה. בציניות הגנרלים, למישטר •ותחמושת
 אחרי שנים במשך האשימה תנועת־החרות

 המשא־ומתן כישלון בפרשת מפא״י, את השואה
 התגלה שכאן הרי יהודים״, תמורת ״משאיות של

 במכירת־ שעניינו הליכוד, שילטון ממחדלי אחד
 מגיא־ההריגה היהודים הצלת על גבר נשק

 ״בכי להיקרא צריכה היתה זו תוכנית הארגנטיני.
ישראל!" השתיקה, על

המירקע מאחרי
טלוויזיונית זחילה
מנהלי־ ארבעת של ההתפטרות פרשת
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 רשות־השידור לעובדי הבהיר הוא בכבוד. עמד
 תחת הרשות את לנהל מתכוון אינו שפורת
השונות. ברמות איומים
צופים סחף

 רשות־השידור של הוועד־המנהל חברי בקרב
 מישדרי מרמת מוחלטת רצון אי־שביעות קיימת

הטלוויזיה.
 את מסתירים אינם הוועד־המנהל מחברי כמה
 + 6 ירדן(ערוץ של שתחנות־הטלוויזיה העובדה

 הצופים ממיספרי נוגסות )12 והלבנונית(ערוץ )3
הישראלית. הטלוויזיה של

 מנהל־ על ללחוץ עומדים הוועד־המנהל חברי
 חטיבת־ מנהל ועל סער, טוביה הטלוויזיה,
 לוח־ של מהותי לשינוי לפעול התוכניות,

 מעולות בתוכניות ושיבוצו שיפורו המישדרים,
כיום. המשודרות מהתוכניות

שבדרך הבחירות לחיי
 גבוהה סבירות ישנה תעשייתי. שקט הטלוויזיה ובמשק בבניין ישרור לא הקרוב בחודש

 של הכלכלי מצבם את לשפר שמטרתו בחוקו. כמתבקש אתראה חוקיות(עם שביתות לסידרת
הרשות. עוברי

 להודיע מתעתד מהם אחד שבל שונים, ועדי־עובדים מעשרה יותר מצויים במיין־ו־,טלוויזיה
הנהלת־הרשות. עם סיכסוו״עבודה על

 להתחיל מתכוונים שבו ליום הטלוויזיה בניין של ההשבתה מועדי את מייעדים הוועדים
המיפלגות. של תשדירי־הבחידות בשידור

בידי להם המוקצים זמגי״השידור את לאבד לעצמן להרשות יכולות אינן שהמיפלגות מאחר

 חלבי איש־־ועד
תשדירי־בחירות השבתת

 הטלוויזיה עובדי של שכרם את שיחזיר קונסנזוס להיווצר עשוי המרכזית, וערתיהבחירות
העובדים. של שכרם שחיקת תהליך ראשית לפני שהיה למצב

 יפיק ניצב שבראשו הכתבים, ועד ולראייה: חורגות, אינן הטלוויזיה עובדי של התביעות
המודפסת. בעיתונות המקובל לשבר כחבי־הטלוויזיה בין השוואת־שכר תובע חלבי,

ר ין חצי
 עורך־הדין רשות־השידור, של החדש היו״ר

 בלישכת בכיר בתפקיד משמש ינון, מיכה
 כיו״ר התמנותו עם פרש לא שממנו עורכי־הדין,

 ירון, ראובן הפרום' ינון, של קודמו הרשות.
 כמנהל היו״ר לתפקיד להיכגסו עד ששימש

 כניסתו עם התפטר הלאומי, בית־הספרים
זו. ממישרתו היו״ר לתפקיד

 נעדר עורכי־הדין, בלישכת מתפקידו כתוצאה
 מקומו ואת מרשות־השידור, שלישי בימי ינון

 ארמון ארמון. דויד המישנה־ליו״ר, ממלא
 בסופי־שבוע, בפועל היו״ר תפקיד את ממלא
 בשל הרשות, כיו״ר לתפקד מינון נבצר שבהם
דתי. היותו

 ברשות־ העובדים מבכירי אחד על־כך הגיב
 מלאה, במישרה יו״ר כיום אין ״לרשות השידור:

מישרה.״ בחצי יו״ר לנו יש ירון. בימי שהיה כפי

תחר הידור
 הטלוויזיה של הכושל לניהול מדהימה הוכחה

 צבי חטיבת־התוכניות, מנהל נתן אלה בימים
הוועד־המנהל. לחברי שפירא, ו״צביקה״)
 לפני הוועד־המנהל לחברי שהגיש שפירא,
 למחצית תישבוץ־המישדרים לוח את כשבועיים

 הילוך התוכנית לגבי נשאל הקרובה, השנה
 בתוכנית־טלוויזיה עוסקת זו תוכנית חוזר.
 צעירים אז שהיו וגיבוריה, שנה, 15 מלפני

 הקשת פני על אלה בימים מפוזרים מבטיחים,
 תשודר אם ברעם). עוזי ח"כ (דוגמה: הפוליטית.

 אינו שידורה האם מערכת״הבחירות, במהלך
בחירות? בתקופת השידור בחוק לפגוע עשוי

התוכנית. לשידור מניעה שאין הגיב שפירא
 מגיבורי כמה שמות לשפירא הזכירו כאשר
 לכנסת הבחירות במערכת המשתתפים התוכנית,

 יש וכי כך, על ידע לא כי ואמר התנצל הוא ,11ה־
 לכך הסיבה גם זו הנושא. את לבדוק בכוונתו

 התוכנית, שודרה לא האחרונים שבשבועיים
מילויים(פילרים). שודרו ובמקומה

ל צה גלי
לא אן התערב

 צה״ל גלי צמרת שערכה פגישה במהלך
 בך, גבריאל השופט עם שלה ־החדשות ומחלקת

 אחד עורר ,11ה־ לכנסת הבחירות ועדת ראש
 ולבר ביצחק היה שעניינה שאלה, הכתבים

 אותו. ראייין אגמון שיעקוב המורים, מהסתדרות
 הקרובה. בשבת משודר להיות עמד המישיר

מתערב שגל״צ בכר פגם אין אם שאל הכתב

 להסתדרות בבחירות המשתתפים אחד בעידוד
המורים.

 את לבטל מיד הורה בן־ישי, רון גל"צ מפקד
 מודעה ולבר פירסם שישי שביום למרות השידור,

״האזינו...״ של בנוסח בעיתונים,
 חבר־הכנסת ניסה סוף־השבוע שבמהלך אלא

 הוא מכך. פוליטי רווח לעשות רייסר מיכה
 ״אני לה: והודיע הצהרונים אחר לכתבת התקשר
 את שר־הביטחון, אצל בהתערבות מנעתי, אישית
 אישיות שאלות אגמון, יעקב של תוכניתו שידור
ולבר." ליצחק

 ״לא השיב: בן־ישי, כר על נשאל כאשר
 שר־הביטחון מלישכת מיכתב או טלפון קיבלתי

 ביום כן, כל יתר ולבר. של בעניינו מהרמטכ״ל או
 היתה אם הרמטכ״ל בלישכת ביררתי הראשון

 להם ידוע שלא והתברר רייסר, של כלשהי פנייה
דבר." על־כך

 רייסר התערב לא או התערב האם השאלה:
 של לאידו שמח שסתם או — ולבר של בעניינו
רב? זמן זה מחושבן הוא שעימו אגמון, יעקוב

פסקול
העיר שבי ז

 רשות־ של הוועד־המנהל חברי בין עימות
 סירת, אורי הרשות, מנכ״ל ובין השידור
 ברון נתן כאשר האחרונה, בישיבה התרחש
 מגבים ואנחנו מנכ״ל, ״אתה לפורת הבהיר

 את ולא אותנו לייצג עליך אותך. גיבוי) (מלשון
 חתונות." שתי על לרקוד יכול אינך העובדים.

 לעמדתו הצטרפו בוועד־המנהל נוספים חברים
• ברון של  דויד הזכיר כאשר הישיבה, באותה •

 בצהרון הנהוג היומי העורכים שינוי את אדמון
 עיתונות על מדבר ״אני פורת: אמר חדשות,

• ״ רצינית...  ינון, מיכה עו״ד הרשות, יו״ר •
 טובי ״ז׳ הוועד״המנהל חברי שבעת את כינה

• העיר"  על העוברת המהפכה במיסגרת •
 חטיבת־הספוהד דיווחי בדבר הטלוויזיה השקפת

 מ למנהל מורת, אורי המנכ״ל, הורה
 יהואש החדשות, בחטיבת הספורט

 לנשים מישחקי־הגמר את לשדר
• בווימבלדון  של החדשות״ ״פורום •

 והטלוויז הרריו ראשי מצויים שבו השידור,
• ראשון לימי רביעי מימי הועבר  אחד •

 היה האחרונה, הוועד״המנהל ישיבת מספיחי
 את מהישיבה להוציא ברון נתן של תביעתו
 אבנר ארי רוגל, (נקדימוןמנכ״ל״ ״סיירת

 תמכו שאלה אחרי כהן), נתן ועורך־הדין
 של אישורו בענייו פורת, המנכ״ל, של בעמדתו
מבט. כעורך קרסין מיכאל

2438 הזה העולם


