
שיחר ___
צל״ש

בהר־בנש דתיים
 על בצפון״, ״כתבנו כרמלי, לעמום •
 כרמלי אירועים. יומן - בהשבוע מרתקת כתבה
 לעיר הדתיים חדירת על מעניינת כתבה הכין
 מבפנים. בה הקורה את לחשוף שהצליחה צפת,

 ויזואלית. מבחינה גם מוצלחת היתה הכתבה
 בצפת פוטוגנית. מאוד צפת שהעיר מסתבר
 תיתן פן מחשש רב, רוגז הכתבה עוררה עצמה

 התיירים את ותבריח לעיר דתי דימוי הכתבה
 ראש־העירייה פרל, זאב החילוניים. הישראליים

 חברי־ באוזני על־כך התלונן ואיש־הליכוד,
בוועד״המנהל. מיפלגתו

המסך מאחורי
גביגיז את כיווץ שמיר

 ראש־הממשלה. של בלישכתו התעורר רב זעם
 הכתב רונן, יורם ראיין האחרון השישי ביום

 שמיר. יצחק את הטלוויזיה, של המדיני
 בהשבוע משודר להיות היה אמור הנרחב הראיון

 בפני ככתבה שבת, בליל אירועים, יומן -
 העדיף היומן, עורך לימור, מיכה אן עצמה.
 פוליטית בכתבה ולשבצו הראיון את לקצץ

השבוע. אירועי את שסיכמה כללית,
 שהיה ראש־הממשלה, עם החתוך הראיון
 הורביץ, יגאל עם ראיון אחרי שובץ חדשותי,

ראש־הממשלה. לישכת של זעמה את עורר ובכן
 יסכים לא שלהבא רמז בלישכה בכיר מקור

 כן חי, בשידור אלא לטלוויזיה, להתראיין שמיר
כרצונם. ולקצץ לחתוך יוכלו שלא

 פוליטיים שאישים הראשון המיקרה זה אין
 שמבצעים והקיצוצים העריכה על כועסים

 הביע ימים כמה לפני עימם. בראיונות העורכים
דומה. קיצוץ על חריפה מחאה נבון יצחק ח"כ

אחרים קיצוצים
 עלול המשק כלל את הפוקד הכלכלי המשבר

 בכירים עובדים רשות־השידור. על גם להשפיע
 יימשך הנוכחי המצב שאם דאגתם את הביעו
 החי בבשר גם לחתוך הקיצוצים גרזן עלול

 את מסתירים אינם העובדים ברשות־השידור.
 פיטורים, עם להשלים שייאלצו מכך חששם
 קיצוצים אם להשלים שייאלצו מכך ובעיקר
הנוספות. בשעות

 אף בניין־הטלוויזיה במיסדרונות בשיחות
 ולצימצומים לייעול הקוראים קולות נשמעים
ההנהלה. עם שיתוף־פעולה תוך מבפנים,

 עובדי יהיו הראשונים שהנפגעים ספק אין
שם על רשות־השידור, בלשון הפרי־לאנס(ש.ת.

ל ה צ

בלבנון
 לגבי צה־ל בגלי חרשה מדיניות

 צבאיים נושאים ולגבי בפרט, לבנון
בכלל:

 הגבוהים בדרגים שהחליט מי החליט
 שהתחנה הצבאית, התחנה על הממונים

 בזמן הצבא עם הקשר את קצת איבדה
 לפי לסדר. להחזירה צורך ויש האחרון,
 במחלקת• שהתקבלו חדשות, הוראות

 ייכנס ואילך שמעתה הוחלט החדשות,
 וישדר ללבנון, גל״ץ של צוות יום בכל
 ביומו־ לפחות אחת כתבה יום ככל

התחנה. של החדשות
 התחנה נהגה האחרונים לשבועות עד

 קבוע באופן הכתבים אחד להחזיק
 מדי שולח היה הכתב בנבטיה. בבסיס

 הכתבות עצמו. השטח מתוך כתבות פעם
 מכיוון ה״גדולים", בעיני חן מצאו לא

 לא בשטה הכתב מדי. עצמאיות שהיו
 ובגורמים צה׳־ל בדובר להיעזר צריך היה

 חומר שולח היה אלא אחרים, מפקחים
 הוחלט לכן בשטח. האנשים מן ישר

 יום בכל וכיומינשלח הביות. את לשנות
 בתיאום — בשטח המסתובב אחר, צוות

האחראיים. הגורמים כל עם
 יותר לתת בתחנה הוחלט לזה נוסף
 וזה מובהקים, צבאיים לנושאים מישקל

 צבאיות, יחידות של ימי־ספורט כולל
באלה. וכיוצא קצינים עם ראיונות

 את הפרי־לאנס מקבל שלפיו שובר־התשלום
 מובן ברשות. רבים יש וכאלה לעבודתו), התמורה

 שיישאר מה שונות. תוכניות גם שתיפגענה
 רק זה העובדים, חוששים כך בטלוויזיה,

כרגיל. לתפקד שתמשיך מחלקת־החדשות,
בחופשה כרכרה

 במחלקת הכלכלי הדסק ראש פלטנר, חיים
 של לחופשה השבוע יצא בטלוויזיה, החדשות
 עודד כנראה, יחליף, פלטנר את בחו״ל. שבועיים

 לכותרות, לאחרונה שעלה כלכלי כתב שחר,
 עם לו שהיה משודר טלוויזיוני סיכסוך עקב

שר־האוצר. כהףאורגד, יגאל

אש הפסקת
 בשבועות המספקת הוועד־המנהל, ישיבת
 ולהתבט־ לפירסומים חומר־השראה האחרונים

השובע. התבטלה שונות, אויות
 בחו׳׳ל. שוהה ברון, נתן חבר־הוועד, מדוע?

 מחלת עקב השתתפותו את ביטל עמור שאול
 רשות־השידור, מנכ״ל סורת, אורי חותנתו.

 ודויד שלו, מחלתו עקב הופעתו את ביטל
 ימי־ בשלושה שהה הוועד־המנהל, חבר אדמון,
בצפון. מילואים
 התבטא ״ אש... הפסקת — שקט שבוע ״היה

הקלה. של באנחה הטלוויזיה מעובדי אחד

המרגל הועד
 העמיד בטלוויזיה העיתונאיים העובדים ועד
 ״או ברירה: לפני עזרן חנן השדה את השבוע

 ״ לטלוויזיה... בבית־הספר או בטלוויזיה שתעבוד
 לעיתונאות בבית־הספר כמובן, המדובר,
 ברון נתן הוועד־המנהל, חבר של ולטלוויזיה

 לו שאירגנה מסע־לימודי, לצורך בחו״ל (השוהה
 ;שונות). טלוויזיה בתחנות רשות־השדור הנהלת

ואף ברון, של בבית־הספר כמרצה משמש עזרן

פרנקל מנהלת
למגירה מים

 לאולפני־הטלריזיה תלמידים בעבר עימו הביא
בטל טוענים זה,' ״אקט לימודיות. למטרות

 חבר היה לא ברון עוד כל פסול היה ״לא וויזיה,
״ כעת... אולם הרשות. של ׳בוועד־המנהל

 הסיור בעקבות באה זה בעניין ההתעוררות
 לענייני־ תת־הוועדה ראשי שערכו רב־התהודה

 במהלך ברון. ונתן אדמון דויד — חדשות
 כמרצה לשמש חלבי לרסיק ברון הציע הסיור

 ריגול קוראים בדיוק ״לזה הפרטי. בבית־ספרו
 בסיור ״להשתמש בטלוויזיה, רוגזים תעשייתי!״

 למטרות הטלוויזיה על־ידי שאורגן(לבקשתם!)
״ פרטיות...
 עובדי בפי הוועד־המנהל של האחרון כינויו

 — הוא האחרונה, ההתפתחות לאור הטלוויזיה,
המרגל״. ״הוועד

התפקידים נושאי כל
 המאבקים על מלגלגים רשות־השידור עובדי

 ריבוי הוא הליגלוג מנושאי אחד הרשות. בצמרת
 חברי־ שבעת עצמם את כיבדו שבהם התארים,

 הוועד־ ראש ״יושב הוא ינון מיכה הוועד.
 כאחראי החדש, תפקידו בתוקף ודוברו המנהל״,
 אדמון דויד לעיתונות. הוועד הודעות להפצת
 ״יושב־ראש הוא התארים: כאלוף לאחרונה הוכתר

 ליושב־ ״המישנה וגם הווער של ועדת־הכספים"
 ״יושב־ראש־הווער־בפועל־ וגם הוועד" ראש

 ינון — בתואר בשבתות־ובחגים״(היושב־ראש
משמש אלה כל על נוסף שומר־מסורת). הוא —

שמועות
שמתנות

 רודפת שמועה לרגע. נחים לא צוז־ל בגלי
 שדרכן ומובן רוחשים. המיסדרונות שמועה.

 התיק־ אל טיבעי באופן הולכת השמועות של
 שמועות של יותר עוד הטינעית דרכן שורת.

מוכחשות. להיות היא
 כאילו העיתונים. באחד פורסם השבוע

 מקומה את לתפוס נחושתן שמואל עומד
 כך לא בתחנה. 2 כמס' פאי עדנה של

הדברים,
 הוותיקים העובדים (מן נחושתן ״שמואל

 ״הוא בתחנה, בכירים אומרים צה״לד בגלי
 רוצה לא כלל והוא בחוץ, אחת רגל עם בכלל

עליו." הוטל שכביכול הבכיר, התפקיד אח
 שכינויו תפקיד באחרונה קיבל נחושתן

 מינויו אקטואליה". ״מתאם הוא הרישמי
 של הבלתי־נגמרת ותיקוותם זה לתפקיד
 פאר, עדנה של לפיטוריה בגל״ץ העובדים

השמועה. את יצרו
 ״שתפקיד בתחנת אומרים היא." ״האמת

 מכיוון ביותר, דרוש היה מתאם־אקטואליה
 הופיעו אקטואליים שנושאים לא־פעם שקרה

 הבוקר של חדשותית בתוכנית אחת פעם
 והיה הצהריים של דומה בתוכנית שניה ופעם
קורה." מה ויידע שיפקח איש דרוש
 למה בקשר נחושתן. לשמואל באשר זה

 הדברים כאן — פאר עדנה עם שקורה
 השבוע לומר יכלו לא בתחנה רבים מסתבכים.

 לעבודת עוד באה ולא התפטרה אכן פאר אם
 וכל תפקידה. את למלא ממשיכה שעדיין או
 פאר היתה כאשר שגם מכיוון למה? זה

תיפקדה. לא היא בתפקיד,
 תחת כביכול הנמצאים גל״ץ, מעובדי רבים
 קיבלו ולא אותה ראו לא פאר, של פיקודה

אם בין שהמצב. כך רעיונות. או הוראות ממנה

 לעני תת־הווערה ליושב־ראש כ״מישנה ארמון
ייני־חדשות".

 מפגר אינו בררן, נתן המנהל, בוועד החבר
 ועדת־ של ״היושב־ראש הוא בהרבה: אחריו

 של ״היושב־ראש וגם הוועד, של התשדירים"
 הוועדה אותה — לענייני־חדשות" תת־הוועדה

כ״מישנה־לתת״. ארמון משמש שבה
מפקדים, שני מילבד יש, זו בתת־ועדה אגב,

ניר. עמירם — לרפואה פשוט חייל גם

המיקרופון מאחורי
כינרת בים שמש

 שיכלול הטיול, לעובדיה. כיף של סוף־שבוע
 עובדי־ של וחברות) חברים (או בני־מישפחה

 בחוף הקרוב בסוף־השבוע יתקיים המחלקה,
הכינרת.

 העובדים יבלו המתוכנן ה״כיף״ במיסגרת
 כמסיבת מתוכנן הטיול המפורסם. בלונה־גל

את שניהל גורן, (״צבה״) לצבי פרידה

פאר מנהלת
ההבדל! מה

 ברשות־השידור הבכירים העובדים אחד
הבא: הסיפור את השבוע סיפר

 כמה לפני הוועו״המנהל מישיבות באחת
 בףישי. רון צה״ל. גלי מפקד נכח חודשים,

 צה־ל ״לגלי ואמר: הישיבה. במהלך קם לפתע
 בתחום ביותר הברוכים הכישרונות אחד יש

 מצבה לאור לכן. פאר. עדנה — השדמות
 להשאילה מוכנים אנו הטלוויויד״ של הקשה

לטלוויזיה״״
 את הפר הטלוויזיה, מנהל סער, טוביה

 באירוניה וענה קם שהשתרר. המתוח השקט
 למפקד מודה הישראלית ״הטלוויזיה דומה:

 ברוך כזה כישרון אבל המחווה, על צה״ל גלי
 אצלכם...״ שתשאירו מוטב —

בצחוק. פרצו הנוכחים

 לפרוש והעומד גלי־צהייל. של מחלקת־החדשות
הקרובים. בימים משם
פארו עדנה לא

 קול של החדשות מערכת ראש של מקורביה
 פליאה הביעו פרנקל, שרה בתל־אביב, ישראל

 נסיונות־ על הזה בהעולס הפירסומים על
בה. התנכלות

 חריקות, כמה ״היו מאשרים, הם ״בתחילה,"
 הכל — עכשיו אבל חדש. מנהל לכל שיש כשם

טובה!" מנהלת יש תל־אביב לחדשות שקט!
 בה שעירבבו שתולה, יריעה ״זו לדיבריהם

נכונים." אינם שחלקם רבים, סיפורים
 לטענתה, מעולם, ראתה לא פרנקל שרה

כפי קירותיה, על מצויירות מאיימות כפות־ידיים

 של תשקיף במדור שהופיעה בידיעה שנאמר
 נשפכו מים אומנם, ).15.8.84( הזה העולם

 אם יודעים ״איננו אך שסופר, כפי למגירתה,
 התרגילים, ושאר במיקרה." או תחילה בכוונה

 מעשי היו — לכסאה מהדקים הצמדת — כגון
 כאן ״אין מסכמים, הם מקום," ״מכל בלבד. קונדס
נוספת!" פאר עדנה פרשת

תנה,הש לא לא, אם וביו עזבה

מתכננת גלי־צה״ל של החדשות מחלקת

סער) טוביה אדמון(עם חבר־ועד
ויו״ר מישנה־לירר ירה
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