
שידור
המחבל החעדצל״ש

 (.דוש״) קריאל ברון, נתן אדמון, (דויד המנהל בוועד הליכוד שנציגי סוד זה אין
סורת. אורי המנכ״ל, של תיפקודו מדדו מרוצים אינם עמור) ושאול גרדוש

 הישיבה קיום את בוועד־המנהל הליכוד נציגי תבעו זו, רצון מאי־שביעות כתוצאה
כמקובל. רשות־השידור, צמרת נוכחות בלא סגורות, בדלתיים הוועד של האחרונה

 בשם המנהל הוועד את לכנות הרשות עובדי החלו ממנה (שכתוצאה זו בישיבה
 של אולם־הישיבות לדלתות מחוץ אל שלו בדציבלים שפרץ עימות, התחולל הוועד־המחבל)

בירושלים. כלל בבניין הרשות
שדנה בישיבה, שהתרחשו מהעימותים דברים כמה החוצה להסתנן התחילו בבוקר למחרת

אדמון חבר־ועד
״דו־פרצופי״ז,.אפס״ז ״שפליז.נבל״!

 הזמן. זה ומגיש עורכת עפרון, ורם כהן נאווה את לעבודתם להחזיר פורת של בהחלטתו
 ארמון. דויד הידר, סגן את כינה פורת, הרשות, מנכ״ל כי סיפרו הבכירים עובדי־הטלוויזיה

ו.אפס!״ .דו־פרצופיד לו: החזיר שארמון בעוד ו״נבל!״ ״שפל!״ בכינויים
 לא אך גבוהים, בטונים בישיבה דובר שאכן גילתה הזה העולם של שיחזור בדיקת
 בתום פורת אמר הרשות, מבכירי אחד לדיברי הטלוויזיה בניין את שהרעישו בניסוחים
 בפירסום לעסוק יכול ארמון שפירסוס מכך באופוריה, שנמצא אדם הוא .ארמון הישיבה:

 קלון הוא בטלוויזיה במישחקי־האולימפיאדה הצפייה על עשה שהוא המטופש הסקר ארמון.
הסקרים!״ למיקצוע

 לא אני בעולם, קשים הכי הדברים את עליי יגיד פורת אורי אם .גם ארמון: של תגובתו
עניין!" של לגופו לו להשיב מוכן אני שכאלה. מעליבות מילים אשיב
 נגד הליכוד נציגי שמנהלים הקרב לתוצאות ממתינה רשות־השידור צמרת אחרת, או כך

לתפקיד. על־ידם מונה אשר המנכ״ל,

אמת של רגע
 משה הטלוויזיה, של הצבאי לכתב •

 המגואלת ידו את למירקע שהביא שלונסקי,
 שנהרג בחברו שטיפל בלבנון, חייל של בדם

 שרק כפי אמת, של רגע זה היה בנבטיה.
 כתבה של בשיאה שבא לספק, יכולה הטלוויזיה

 דקות הפיגוע למקום שהגיע שלונסקי, של
 (ראה רימון־היד התפוצץ אחרי מעטות

במדינה).
וברברת אולימפיאדה

היש הטלוויזיה של הספורט למחלקת •
אולימ מישחקי של שידור־ישיר על ראלית,
 הלילה. לתוך במישדרים לוס־אנג׳לס, פיאדת
 של הוועד־המנהל חברי של התנגדותם למרות

 ברון), ונתן אדמון (דויד רשות־השיתר
האולימפיאדה מישחקי שידור את שהציגו

אסטליין) רותי ג־טל(עם כתב
הפרטי חשבונו על

 הרשות מנכ״ל לשבח ראוי כספים", כ״ביזבוז
 לצופי המעניקה החלטתו, על פורת אורי

 ספורטיבי באירוע חלק הישראלית הטלוויזיה
 תחנות־ ברוב זמנית בו המשודר וחדשותי,
במערב. הטלוויזיה
 הטלוויזיה של הספורט מחלקת שדרי

 העומדים שדרים יש קבוצות. לשתי מתחלקים
 פרשנותם לדיברי להוסיף המצליחים במשימה,

 הרצה לתמונה המצטרף המילה מימד את ודיווחם
 משה ארבל, יורם אלה, כתבים במירקע.

 בקיאותם בעזרת מצליחים — לוי ואורי גרטל
 את לסבר השונים, בענפי־הספורט המיקצועית

 שאינם ספורטיביים במיקצועות גם הצופים עיני
 ההופכים דיברי־רקע ולהוסיף בארץ, מקובלים

 עומד לעומתם למרתקים. בקטעיהם הצפייה את
 ובגישת־ המיושנת בעברית קיוויתי, ניסים

 היה קיוויתי של שידוריו שיא שלו. החאלטורה
 והוא במדליית־זהב, זכתה יהודיה שחיינית כאשר

 היתה — ארצה עולה היתה ״אילו לצופים אמר
 כאן ישראל!״ עבור במדליית״זהב לזכות יכולה
 טצקי: יוסף השחייה, לענפי הפרשן שיסעו
 להכין שבכוחן בריכות־שחייה, אין .בארץ

 של ולברברת לעילגות זהב!״ למדליות שחיינים
לבנשטיין. דני השדר מצטרף קיוויתי
 שהיה גרטל, המוכשר השדר מפליא: פרט

 על ללוס־אנג׳לס נסע בשחייה, הארץ אלוף בעבר
 נסע קיוויתי כניסים כושל ששרר בעוד חשבונו,

רשות־השידור. חשבון על

המירקע מאחרי
אינטרסים ד1דג

המנהל, הוועד חבר שהציג מסויימות עמדות
 הוועד־המנהל, של שונות במיסגרות ברון, נתן י•

 הם עובדי־הטלוויזיה. של חמתם את עוררו
 לממשלה, ליועץ־המישפטי לפנות מתכוונים

 ברון בין מובהק ניגוד־אינטרסים קיים כי ולטעון
רשות־השידור. ובין

 המנהל ברון, כי טוענים הטלוויזיה עובדי
 ולתיקשורת לטלוויזיה לעיתונאות, בית־ספר

 הפרטי בית־הספר את לשרת עשוי בתל־אביב,
בוועד־המנהל. עיסוקיו במיסגרת שלו

 ניגוד של טענה העובדים מצרפים זו לטענה
 דויד הפירסומאי המישנה־ליו״ר, לגבי אינטרסים
 חדשות יומון־הספורט של בעליו שהוא אדמון,

 להתנגדותו זאת קושרים עובדים אותם הספורט.
 הטלוויזיה של הישירים לשידורים ארמון של

האולימפיאדה. ממישחקי

 לכך הסיבה שזוהי מוסיפים עובדים אותם
 סכום־עתק הפרטי מכיסו השקיע שארמון
הטל למישדרי בלילות סקר״הצפיה לעריכת

 עמדותיו לחיזוק לסייע עשויות תוצאותיו וויזיה.
 של הישירים השידורים מדיניות נגד ארמון של

 עשוי זו מדיניות שינוי הישראלית. הטלוויזיה
הספורט. חדשות תפוצת על להשפיע

לגזעגותו לגיטימציה
 עלה כאשר מבט, מערכת של בישיבת־הבוקר

 ייצג ואנשיו, כהנא מאיר על הדיווח נושא לדיון
 שצידדה עמדה, קרפין, מיכאל מבט, עורן

 והרשימה כהנא של תנועתו בין משוואה ביצירת
לשלום. המתקדמת

 חלבי: רפיק קרפין, של סגנו התפרץ כאן
 הזאת הפרשה גזענות. מעט ישנה אדם כל .בתוך

 לגיטימציה כאן כאלה לאנשים מעניקה כהנא של
 המתקדמת הרשימה כלפי שלהם לגזענות
 ציני בסיגנון נעשית הזאת הלגיטימציה לשלום.

 הרב בין במציאות, בסיס כל לה שאין השוואה, של
פלד!" ומתי מיעארי מוחמר לבין 'כהנא

 לא חדשות, בצהרון שיקרי לדיווח בניגוד
 את להגביל הרשות של פורום־החדשות החליט
 לא כלל כזאת והצעה המתקדמת, הרשימה סיקור
נדונה.

תפזר ישראל״ .פרס
 מישרד־החיגוך־ מעניק שנים לכמה אחת

 הטלוויזיה. במיקצוע ישראל פרס את והתרבות
 מרדכי ראש, ניקוי מפיק בפרס זכו שנים, לפני

 תוכנית של צוות־ההפקה ואנשי קירשנבוים,
זו. סאטירית

 פרס להעניק מישרד־החינון החליט השנה גם
 הטלוויזיה תרומת על הטלוויזיה, במיקצוע
הישראלית. לתרבות
 מקורית דרמתית לסידרה הוגבל שהפרס אלא

 פרס להענקת משולה זו הגבלה פרקים. כמה בת
 של .מונוגרפיה של לסופר בספרות ישראל
לח״י. או אצ״ל מחתרת

 את מישרד־החינוו־והתרבות פירסם כאשר
 הטלוויזיה של רבים עובדים העלו לפרס, המיפרט

 למידותיו תפור הפרס הסיבה: שפתיהם. על חיוך
 הסידרה את שביים מי דיין, ניסים הבימאי של

הטלוויזיה. עבור ובניו ספרא עזרא מישל
 הודעת של שהניסוח הבינו עובדים אותם

 שוועדת־השופטים אפשרות, לחסום נועד הפרס
 הסידרה לבימאי פרס־ישראל, את תעניק

לוסין. יגאל האש, עמוד התיעודית
 שמנכ״ל כך על תמיהה הביעו עובדים אותם
 על להגן הוא שתפקידו סירת, אורי הרשות,

 פנה לא הטלוויזיה, עובדי של האינטרסים
 מעגל הרחבת את ותבע למישרד־החינוך

 השנים של הטלוויזיה סדרות לכל האפשרויות
האחרונות.

ףו1ס - במסר גול!
 םורת אורי של להחלטתו הסיבות אחת
 הזמן זה בתוכנית עברון רם את למסך להחזיר

 שפורת בטלוויזיה, בכירים עובדים לדיברי היא,
 עורך־המישנה את המירקע עת לראות מוכן אינו
התוכנית. מנחה בתפקיד גולן, מתי הארץ, של

 בשיא עברון של כמחליפו הוזכר ששמו גולן,
 הארץ דפי מעל מנהל הזמן, זה של המשבר
 זו התקפה במיסגרת בפורת. עקבית מילחמה
ברון, נתן הוועד־המנהל, לחבר גולן איפשר

 הראשונים הימים 100 על משמיץ מאמר לפרסם
הרשות. כמנכ״ל שליפורת

 במדורי המתפרסמות תמימות־כביכול, ידיעות
 התקפות למעשה מהוות הארץ, של השידור

פורת. על וחריפות שיטתיות

בירר? ריסי
 אחדות־לאומית, ממשלת הקמת של במיקרה

 של פיטוריו את לתבוע מדיניות במערך מתגבשת
 של ומינויו ינון, מיכה המפד״לי, הרשות יו״ר

 הרשות כיו״ר ליבני, יצחק לשעבר, המנכ״ל
במקומו.

שלא טוענים המערך של התיקשורת מומחי

 ארבעה על־ידי בכנסת המיוצגת מיפלגה כי ייתכן
 כרשות־השידור. חשוב במוסר תשלוט מנדטים,
 האווירה לשפר עשוי ליבני-פורת האיזון לדעתם,
ברשות.

 של קבוע מצב ליצור המערך אנשי בכוונת
 הליכוד בין והמנכ״ל הידר תפקידי חלוקת

 .זו בעמדת־כוח רעהו את איש שיאזנו כך והמערך,
 המערך אנשי של לתביעתם נוספת סיבה בעתיד.
 שלושה במשך מתפקד אינו שינון בעובדה נעוצה
 נעדר כשהוא בשבוע, ימים שיבעה מתוך

מתפקידו.
 כלל שאי־אפשר טוען זאת, לעומת ינון,
 כל מפני מחוסן הוא החוק פי שעל מפני לפטרו,

בתקופת־כהונתו. התערבות

פסקול
חוזר! אונידיך .ק!

 עומדים מבט של המובטלים הכתבים לסיירת
 נחמיאס, ויקטיר כתבים: שני עוד להצטרף

 החוזר גורן, ויגאל בצרפת, משליחות השב
• שנה בת מחופשה־ללא־תשלום  שמועה •

 של ימיו כי טוענת, מבט כתבי בין עקשנית
 וכי לקיצם, הגיעו ככתב״צבאי שלונסקי משה

 שלונסקי במקום להביא מבט עורך בכוונת יש
• צה־ל מגלי צעיר כתב־צבאי  מחלקת־ מנהל •

 סרימן, מרדכי הרדיו איש בטלוויזיה, הדת
 עמדות לכיוון מטיפות בטלוויזיה שתוכניותיו
 בקרב חדש בכינוי אלה בימים זכה גוש־אמונים,

0 חומייני הטלוויזיה: עובדי  לרשימת 0
 החודש הצטרף ברשות־השידור הביפרים מחזיקי

• אוחנה גבי הרשות, מנכ״ל של נהגו • 
 קו המעולה, הבריטית סידרת־הטלוויזיה לשוחרי
 קו של סידרת־המשך משמחת. בשורה אונידין,
 מוקרנת אינה הסידרה אך למירקע. חזרה אונידין

 6 בערוץ אלא הישראלית, הטלוויזיה מירקעי על
 10 בשעה שישי, יום מדי הירדנית, הטלוויזיה של
• ישראל שעון לפי  החריף, העימות אחרי •

 ובין מורת, אורי הרשות, מנכ״ל בין שהתחולל
 כאשר אלה הופתעו המנהל, בוועד הליכוד נציגי
 ללוס־ לנסוע בכוונתו שאין להם הודיע פורת

 מערכות את ללמוד כדי שתיכנן, כפי אנג׳לס,
 המופעלות (לוויינים) המורכבות התיקשורת

 את לנצל שקיוו הליכוד, נציגי באולימפיאדה.
 חברם, את אליו שיגרו פורת, של היעדרו ימי

 כדי מיגדל־העמק, מועצת ראש עמוד, שאול
 עמור הכל. למרות לנסוע פורת את ישכנע שזה

זה. בניסיונו ניכשל

לוסין עורך
דיין ויש פרס יש

244943 הזה העולם


