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שמולם. הדלילים הישראליים הכוחות
מו היה בגפה כונקר־הפיקוד ליושבי

ברמה. המתרחש על ביותר קלוש שג
 הבונקר את בן־שהם עזב הערב כשעות

 לפי הרמה. שבדרום לחטיבתו. להצטרף על־מנת
 גירסה לפי .20:00 לשעה סמור יצא אחת גירסה
 בלתי־ גירסה זו אולם לחצות. סמור יצא אחרת
 ציר־הנפט על נע בן־שהם כי שידוע משום סבירה

 הטא־פ־ליין, הסעודי הנפט צינור לקו המקביל
 אשר הג׳וחדר לכיוון רמת־הגולן את החוצה

 נעה בעיקבותיו כאשר הרמה. בדרום־מיזרח
 התחוללו כבר 22:00 בשעה ואילו שיירת־אספקה

צביקה. לכוח סוריים טנקים בין קרבות זה ציר על
 נתחוורה, הג׳וחדר לאיזור בהגיעו רק

 נפרץ הקו בי העובדה לבן־שהם, כנראה,
פנימה. זורמים הסורים וכי

 בבונקר לנותרים נודע מתי ברור לא
 בבור־המטכ״ל, אולם הפריצה, על בנפח

 שררה פיקוד־צפון, מדיווחי שניזון
 בגולן, למצב באשר אופטימיות

 בשעה שנתכנסה הממשלה ובישיבת
 נסיונות כי הרמטכ״ל דיווח 22:00

נהדפו. הקו את לפרוץ הסורים

אור מח׳׳ט
נבלמו הסורים יוצב, ההגנה קו

 כי חוסי מפי לו נודע לחצות סמוך רק
נפרץ. הדרומית בגיזרה הקו

 איתן רפאל את חופי מינה זו לשעה בסמוך
 למיפקדתו יצא מכן ולאחר החזית למפקד

 אי־בהירות שררה הלילה כל במשך העיקרית.
 ורק הדרומית בגיזרה למצב באשר בפיקוד־צפון

 היתה לא והיא התמונה נתחוורה בוקר לפנות
מעודדת.

 הרמה בדרום הסורים המשיכו הבוקר בשעות
 על תוקפים בעודם מערבה הססנית בהתקדמות
 הדיוויזיה באמצעות נפח לכיוון ציר־הנפט

 הדרומית. לגיזרה שהובאה הראשונה, המשוריינת
 מיתקפתה את 78 חטיבה חידשה הצפונית בגיזרה

 לחרמונית מצפון גדוד וגיזרת בעמק־הבכא,
וחרמ״ש. טנקים גדודי על־ידי הותקפה

 התקפות נהדפו הצפונית בגיזרה
שעות־הצהריים. עד הסורים

 לרמה מגיעים החלו הבוקר בשעות
 שהופנו צה״ל, של המילואים כוחות

הדרומית. בגיזרה לבלימה
 של בפיקודו , מילואים חטיבת־שיריון

 ויהודיה אל־על בצירי עלתה שריג, רן אל״מ
 מערבה הסורית ההתקדמות המשך את ומנעה
 מחטיבת־שריון טנקים הגיעו נפח שלאיזור בעוד

 אור(כיום אורי אל״מ של בפיקודו 679 מילואים
 דרום, כלפי התפרסה החטיבה פיקור־צפון). אלוף

 על־מנת קונייטרה, לעבר נע טנקים כשכוח
 החטיבה. של השמאלי אגפה את להבטיח

 כוחות הדרומית לגיזרה הגיעו בשעות־הצהריים
 של וגדוד־המילואים השיריון מחטיבות

לבלימה. והצטרפו 188 חטיבה
 קו־הגנה יוצב ואילך אלה משעות

 והתקדמות רמת־הגולן בדרום חדש
כליל. נבלמה הסורים

 צה״ל היה לא מדוע הבא: (בשבוע
מוכן).

_ 20 _ _ _ _ _

שיחר
הרשות

ש1ח ינון ש
 מאוד חשש הווער־המנהל, יו״ר ינון, מיכה

 ינון, החדשה. הקואליציה של הקמתה עם
 לתפקידו ומונה מפד״ל, איש הוא חובש־הכיפה,

 כשר־החינוך, המר זבולון של כהונתו בזמן
רשות־השידור. על הממונה השר גם שהוא
 חיפש במישרד־החינוך האישים חילופי עם

 לפני עליו שימליצו שונים, אנשים נואשות ינון
 לא שזה כדי החדש, שר־החינוך נבון יצחק
 במקומו ולמנות מתפקידו אותו להעביר ימליץ

 בלתי־אפשרי אומנם, שהוא, דבר — המערך איש
• להלכה.
 חוששים בכלל, הוועד־המנהל וחברי ינון,
 שר־התיק־ רובינשטיין, אמנון של מיוזמה
 בקואליציה, אחרים גורמים ושל החדש, שורת

 תלוי יהיה שלא לטלוויזיה, שני ערוץ להקים
עצמאי. יהיה אלא ברשות־השידור,

 ערוץ יוקם שאם חוששים הווער־המנהל אנשי
 הנעשה על והשפעתם מניותיהם, יירדו כזה

 בכלי המדיניות קביעת ועל הקטן המסך מאחורי
בחצי. לפחות תרד זה חשוב

 לטרפד הוא גם מנסה שר״החינוך, נבון, יצחק
 יהיה לא הוא כזה ערוץ יקום שאם מכיוון זו, יוזמה

היוזמים. כהצעת בשליטתו,
 נוסף ערוץ לפתוח בעבר שנעשו מהלכים

 בין בו השליטה על ולחצים מתחים בגלל הוקפאו
ושר־התיקשורת. שר־החינוך שר־האוצר,

 מעוניינים זאת, לעומת רשות־השידור, עובדי
 שדרכו כזה, עצמאי ערוץ של בפתיחתו מאוד
 אפשרויות־ יפתח והוא עצמם, את לבטא יוכלו

 המובטלים־מאונס העובדים לכל נרחבות העסקה
 של חוסר־יוזמה ובגלל חוסר־תקציבים, בגלל

 להם הנראות לתוכניות אפשרות לתת המנהלים
ושילטונית. ציבורית מבחינה מסוכנות

עצמם את יקצצו העובדים
 ברשות־השידור, ארוכות שביתות אחרי

 ודממת־האלחוט בטלוויזיה האפלת־המירקע
 הסכמי־השכר. על עובדי־הרשות חתמו ברדיו,

 — העובדים עם שנחתם ההסכם מן כחלק אבל
 שייחסך והכסף שונים, קיצוצים שיבוצעו נקבע

 נקרא זה העובדים. בין יחולק אלה מקיצוצים
מיפעלי״. ״הסכם

 שכחה העובדים, טוענים כך, משום־מה,
של זה חשוב חלק לשכוח, רצתה או ההנהלה,

המר) השר־לשעבר ינון(עם ירד
המלצות

 קיבלו לא והעובדים נעשו, לא קיצוצים ההסכם.
נחסכו. שלא הכספים את

 לא ההנהלה שאם החליטו העובדים עשו? מה
 על ההסכם את ויכפו בעצמם יקצצו הם מקצצת,

ההנהלה.

המירקע מאחורי
בחדשות חידוש

 שידורי־ בסיום הקצרה, מהדורת״החדשות
 וצורה חדש מנחה לקבל עומדת הטלוויזיה,

חדשה.
 כמה האחרונה בשנה שעברה המהדורה,

המצויינת התוכנית היה ששיאן תהפוכות,

אייבי

 אוהדי־כדורגל כולם רבים, מאזיני־רדיו
 התחנות כפתור את ביום־השבת סובבו שרופים,

 את מצאו ולא בייאוש, שלהם בסכשירי־הרדיו
 אי־שס ולבסוף, וסובבו וסובבו סובבו שחיפשו.

 את פיתאום שמעו התחנות, סקאלת בפאתי
 ממיגרשי־ התוצאות — המקוות התוצאות
הלאומית. הליגה מישחקי של הכדורגל
 שודרה לא שנה 15 מזה הראשונה בפעם

 — ושערים שירים הפופולרית התוכנית השבת
 יותר לה האזינו הסקרים כל שלפי תוכנית

 75מ־ ויותר בארץ המבוגרים מן אחוז מחמישים
הצעירים. מן אחח

 שהתאחדות* מכיוון שודרה לא התוכנית
 הסכמה לידי הגיעו לא ורשות-השירור הכדורגל

 הזכות עבור הרשות שתשלם הסכום גובה על
ממיגרשי־הכדורגל. לשדר

 הכנסת. של ועדת־הכספים של נציגים שני
 (מערך). רמת ודיים (ליכוד). מצא יהושע

 רב־ בעניץ בוררים לשמש עצמם על קיבלו
 אל הצדדים את להביא הצליחו הם זה. משמעות

 של פשרה למצוא הצליחו שולחן־הדיונים,
 הסיבובים שני שודרו שבמהלכם שבועיים.

 המשא־ פוצץ אז — ואזי העונה של הראשונים
 אוזן מצאו לא ורמון מצא של הצעותיהם ומתן.

 סובלים והמאזינים הצדדים, אצל קשבת
ושותקים.
 אנשי אמרו המשא־ומתן, תחילת עם כאיום,

 עם להסכם יגיעו לא שאם ההתאחדות־לכדורגל
 שהרשות כלומר, — רצונם לפי רשות־השידור

 את ישרדו הם — לקבוצה דולר אלף 40 תשלם
 אייבי של הפירטית בתחנת־הרדיו המישחקים

 נעשה. זה השבוע ).23.9.84 הזה (העולםנתן
 (לא דיווחים שידרה השלום קול תחנת

 מן ותוצאות בינתיים) כל־כך, מיקצועיים
למאזינים'. ״כשירות המיגרשיס
 התאחדות־ כי טוענים ברשות־ד,שידור קולות

 עם לפשרה להגיע כלל רוצה אינה הספורט
 מגיע אינו הקהל כי טוענת ההתאחדות הדשות.

 להם מזיקים שהם הרדיו, דיווחי בגלל למיגרשים
ממכירת-כרטיסים. שלהם ההכנסות מן וגורעים

 מקבלות הכדורגל קבוצות כי טוענים ברשות
 מאמצות מיסחריות מחברות סכומי־עתק
 מכיוון לקבוצה), רולר אלף 100 •של (סדר־גודל

 וכל בטלוויזיה, משודרים שהמישחקים שברור
המירקע. על פירסומת־חינם מקבלת כזאת חברה

 עמדה רביב), דן והגיש (שערך לילה כותרת
 לא הקיצוץ גרזן אך חיסול. לפני קצר זמן לפני
 שימעון — להיפר — התוכנית על נחת

 הטלוויזיה, של מחלקת־החדשות איש טסלר,
שלו. אישי כפרוייקט התוכנית את קיבל

 יהיו לא אישי. בסיגנון המהדורה את יגיש כוא
 דברים יקרו כן אם אלא כתבות־שטח, בה

 מבט מהדורת בין יוצאים־מן־הכלל חדשותיים
 פינות בתוכנית יהיו אבל חצות. של למהדורה

שונות.
 תוכניות״ניסיון כמה על עכשיו עובד טסלר

 מיקצועית). בלשון ״פיילוט״, ראשונות(הקרויות
החגים״, ״אחרי מחדל סדרת אורי של שובו עם

 היא תאושר ואם השונים, המנהלים בה יצפו
כחודש. בעוד לשידור תיכנס
 חנן הוא זה מעניין ומכאן מכאן קרח שיצא מי

 מתל־אביב מגוריו את העתיק עזרן עזרן.
 שיוכל לדבריו, לו, שהובטח אחרי לירושלים
 אומנם הוא במחלקת״החדשות. בעריכה להשתלב

 החדשות מהדורת את קצרה תקופה במשך ערך
 אך לילה), כותרת בזמן חצות(בעיקר של הקצרה
 עורך קרסין, מיכאל זה. מתפקידו ״הודח״

 ״עורך־מישנה לתפקיד בו מעוניין אינו מבט,
 שטח. כתבות לעשות שייצא מעוניין אלא במבט,

הצדדים. מכל קרח עזרן יצא וכך
קט! פרפר
 תוכנית־הילדים ממגישי אחד זר, דודו

 את שהגיש זר, למסך. חוזר הלימודית, בטלוויזיה
 כמה לפני אותה עזב נחמד, פרפר התוכנית
 המפיקים. עם סיכסוכים בעיקבות חודשים

 מיספר כי הראו שעזב, אחרי שנעשו סקרי־צפייה,
 למירקע להחזירו נאלצו והמפיקים ירד, הצופים

ליושנה. עטרתם את להחזיר כדי

תוצאות
 ושמות בשבתות, פירסומת לשדר אסור ברדיו

 אינם השחקנים חולצות על המיסחריות החברות
 ברשות, אומרים כך לכן, המיקרופון. דרך עוברים

 אלא ישראל בקול מעוניינת אינה ההתאחדות
 לשדר יוכלו שם נתן, אייבי של בתחנת־הרדיו

 כסף הרבה שתביא פירסומת, בשידורים ולשלב
לכיסים.

 גייס על מספרת אחרת עקשנית השמצה
 הוועד■ איש — עצמה הרשות בתוך חמישי
 ועדת־הכספים. חבר גם במיקרה שהוא המנהל

 חשוב עיתון־ספורט של הבעלים גם במיקרה
 כך כל מעוניין שאינו גדול, מפרסם גם ובמיקרה
 ניגוד־אינטדסים. בגלל המשא־ומתן בקידום
 כלל בדרך מתחילה שהפצתו הספורט, לעיתון

 אם במכירות עליה בוודאי תהיה במוצאי־השבת,
ישראל. בקול שידור יהיה לא

 סיבות בגלל גם ומתן, משא איו בינתיים
 הרשות. מגכ״ל סירת, אורי אובייקטיביות:

 חזר הרדיו. מנהל לב־אדי, גירעון בארץ: אינו
 יו׳ר אדמון, דויד בערב־החג; רק לארץ

 בארץ: אינו הווער־המנהל של ועדת־הכספים
 רשות־השידור, של הדתי הידר ינון, ומיכה

 חילול־ את המקדם עניין לקדם מתאמץ אינו
ברורה. בצורה השבת
 בעלי ההרים ואנשי השפלה יושבי רק יכלו כך

 את השלו□ קול בתחנת לשמוע אף־אם מקלטי
 לקנות יצטרכו השאר הסישחקים. תוצאות

 בשידור זכו צופי־הטלוויזיה ואילו עיתון־ספורט.
האנגלית. הליגה מן מישחקים

המיקרופון מאחורי
השכם על טפיחה

 קול של מחלקת־החדשות כתב יצהר, רמי
 היה יכול וכתב״ספורט, עורך־תוכניות ישראל,
 הרשעתו אחרי השכם, על לעצמו לטפוח השבוע

 לקבלת קשר בקשירת סטלמך נחום של
 הודיע הוא הסקופ, את שגילה יצהר זה היה שוחד.
 המטה של מחלקת־החקירות לאנשי על״כך
 פתחה זו לוי). ארמנד של (היחידה הארצי

האליל־לשעבר. של להרשעתו שהביאה בחקירה,
 שמו אך במישפט, כעד הופיע לא עצמו יצהר

במהלכו. רבות פעמים הוזכר

ומימבר נוקח
 שהוצנחה ברדיו, עורכת־תוכניות צדוק, יעל

 מאין יש תקן ושקיבלה מבחוץ לתפקידה
במקומה. נשארת פרועה, בתקופת־קיצוצים

 הם העקרוני. העניין על ויתרו לא העובדים
 יותר. להשיג יכולים הם זו שבדרך החליטו פשוט

 ללכת כוונתם על שהודיעו ועדי־העובדים,
 )11.9.84 הזה בעניין(העולם לסיכסוך־עבודד,

 לשלוש מלאים תקנים שלושה לקבל הצליחו
 של תקן על רבות שנים במשך שעבדו בחורות,

 הררי דנה ארזי, תרצה מישרה: חצי
למדן. ומילכה
 הסיפור כל על יאמר מה עדייו יודע אינו איש
 מחופשה שחזר הרדיו, מנהל לב־ארי, גידעזץ

בהעדרו. נעשה הדבר וכל בחו״ל, ארוכה
 בינתיים, הושתק הסיפור אם גם מיקרה, בכל

 כחצי בעוד כשייגמר מחדש להתעורר צפוי הוא
צדוק. של החוזה שנה

ה העולם 2457 הז


