
שידור
צל״ש

הקולות את רואים
 רבת־עמון, של הירדנית לטלוויזיה •

 הלאומית המועצה מושב פתיחת את שהעבירה
 שעות, שש במשך ישיר בשידור הפלסטינית

 השידור ובערב. הצהריים אחרי החמישי ביום
 הפלסטינים כל את ריתק פרשנות, ללא הישיר,
 ואת ישראל ערביי את הכבושים, השטחים תושבי

 את לשמוע היה אפשר הערבית. דוברי היהודים
 של דבריו את במלואו, ערפאת יאסר של נאומו
 שמות קריאת מכל, והמעניין חוסיין, המלך

 בפתיחת קריטי מהלך וספירתם, המשתתפים
 לקיום הדרוש הקוורום יש אם שקבע המושב,

 המשיכה הירדנית הטלוויזיה המועצה. כינוס
ה המועצה מן וכתבות חיים דיווחים לשדר

 מכן(ראה שלאחר בימים גם בעמאן פלסטינית
).9־8 עמודים

צל׳ג
ופרשנויות פרשנים

 ולכלי־התיק־ הישראלית לטלוויזיה •
הל המועצה על שריווחיהם בישראל, שורת
של בלתי־פוסק אוסף היו הפלסטינית אומית

קירשנבאום כתב
גישוש

 פוליטיקאים של חלקם ופירושים, פרשנויות
 מה מושג להם ושאין כלל ערבית יודעים שאינם
 המרתק מאורע, בדיונים. באש״ף קרה בדיוק
 הכבושים (בשטחים איש מיליון שני לפחות
 וברוח עלובה בלשון דווח מדינת־ישראל), ובתוך

האמת. מן הרחוקה

המירקע מאחורי
זה״ ולא זה ,.לא

 הציע הוועד־המנהל של האחרונה בישיבה
 טלדי מישדר להפיק ינון, מיכה הוועד, יו״ר
 בתאונות־ למילחמה כספים לאסוף כדי —

 של הטראגי מותה אחרי עלתה ההצעה הדרכים.
 אחר חבר־ועד בתאונת־דרכים. לפיד״דורבן מיכל
 כספים שיאסוף אחר, מיוחד מישדר לערוך הציע

באתיופיה. לרעבים
ל ענה רשות־השידור, מנכ״ל סורת, אורי

 תקופה אינה זו זה. ולא זה ״לא ההצעות: שתי
 הציבור.״ מן כספים לגייס

הפרק. מן ירד הנושא
מגששת הטלוויזיה

היש הטלוויזיה כתב קירשנבאום, מוטי
 של ללא־תשלום חופשה לקחת עומד ראלית,

 החדשה התוכנית את לביים כדי חודשים, כמה
החיוור. הגשש של

שביתה כמעט
 מהאפלה. השבוע ניצל שוב לחדשות מבט
ההד עובדי ועד הודיע בבוקר הרביעי ביום

1 הסקוב את גנב מי
 של מאונס פיטוריו על נודע בירושלים, מישטרה לענייני ישראל קול כתב רז, לשלמה

המישטרה. של הצפוני המחוז מפקד חדד, רחמים
 השניים עליו. יודע דבר. כתב שפירא, ראובן שגם לו התברר הסיפור. את לחקור התחיל רז
ביחד. הסיפור על עבדו

 מישטרת־ דובר צור, משה עם בבוקר הראשון ביום ח התקשר העניין, רגישות בגלל
 מן אחד אם לו שיודיעו הבטחה השניים מן קיבל הוא מישרד־הסישטרה. דובר ועם ישראל,

הסיפור. על הוא שלו.יעלה״'גס הקולגים
הסיפור. את אישר וזה חדד, עם ח דיבר ,9 השעה לפני בערב,
 כהן־אהרונוב, אורי ונ:לילדטילפוצורלרזואמרלדשגם1 השעה לפני דקות עשר

הסיפור. את יודע מישטרד. לענייני הטלוויזיה כתב
 של לחדשות הסיפור את למסור רז נאלץ הסקופ. בפירסום ראשון להיות כדי בלית־ברירה,

 ומעטים הטלוויזיה, מקלטי מול זו בשעה יושב עם־ישראל שרוב שברור אף בלילה, 11 השעה
 היה מה יודע אינו עצמו שדרו־החדשות גם זו שבשעה אומרים (יש לרדיו. מקשיבים

במהדורה).
 קיבל מישטרה לענייני האחרים הכתבים שאחד לו, התברר השידור אחרי רז שעשה בבירור

 בירור כולו. הסיפור את לו הודיע וזה בלילה, 11 השעה לפני בעצמו, המישטרה מדובר קריאה
 כתב כהן־אהרונוב, לאורי גם אותו העביר חבר־המישטרה, שצור, העלה רז של נוסף

הטלוויזיה.
 לנו •יש הקצין: לו אמר הסיפור, את לו וסיפר בכיר קצין־מישטרה עם למחרת רז כשדיבר

לו.״ מצליח תמיד לא זה אבל בתרגילים, אלוף שהוא בגוישטרה דובר
 החלה כשהמישטרה כהנא, מאיר של במישרדו וכהלאתרונוב רז נפגשו יומיים כעבור
 שיחות־ ואחרי אחריו לעקוב ושיפסיק ממנו, יירד שרז ביקש כהן־אהרונוב שם. בחקירתה

דובר־המישטרה. נגד אלא נגדו, דבר שוס לו שאין לו הסביר ח שלו. הטלפון
העניין. מכל ומתחמק מכחיש עצמו הדובר

 כדי נערב, 9 לשעה סמיד עד ידיעות עיכב כשהדובר בעבר, אירעו כבר דומים מיקרים
לטלוויזיה. אותן לתת

 עבודה. בענייני הדובר עם ענייני מגע לנתק אותי ״יאלץ רז, השבוע אמר הזה,״ ״הדבר
ההיפך.״ את יוכיח כן אם אלא בעיניי, חשוד בחזקת הוא

 לה כשנודע בתל־אביב, המישטרה כתבת מנשה, לברמלה השבוע אירע דומה מיקרה
 את להעביר יכול הוא אם אותה שאל ודובר-המישטרה חפץ. אסף של החדש תפקידו על

לטלודזיה. הידיעה

 עוד ייצאו לא החשמלאים כי בטלוויזיה דסה
 קרדיט מקבלים שאינם מכיוון מבט, לכתבות

הכתבות. שידור בעת
 לתפקידו פורת אורי של לכניסתו סמוך
 של ארוכה שביתה היתה רשות־השידור כמנכ״ל
 ועד־ זה. נושא על בדיוק בטלוויזיה, צלמים

 בדיוק לצלמים, גם קרדיט לתת דרש הצלמים
 כך שלהם. הקרדיט את מקבלים שכתבים כמו
 מבט שעורך קבע פורת המקליטים. לגבי גם היה

ומתי. קרדיט, לתת למי יחליט
 הם והמקליטים הצלמים של שהוועדים מכיוון

 החשמלאים, אך קרדיט, הללו מקבלים חזקים,
 מקבלים אינם כתבות, לאותן איתם ההולכים
קרדיט.

 לאורי השבוע ועד־ההנדסאים חברי כשבאו
 לחשמלאים, גם קרדיט שיתנו וביקשו פורת

 לאיש, קרדיט לתת שלא להשתדל שצריך הודיע
הצוות. חברי לכל אז — כן ואם

 את כשיתנו שינויים: לשני תביא זו החלטה
 יהיה וקשה בשמות, מלא המסך יהיה הקרדיטים,

שמתחתם. הכתבה את לראות
 הצלמים בוודאי יתרגזו קרדיט, יתנו לא אם

בשביתה. או המסך בהאפלת ויאיימו והמקליטים,
להיפסק חייבת החגיגה

 גם כלול הרבים תפקידיו שבין אלון, יצחק
 עיתונאי־ישראל, של הארצי האיגוד יו״ר תפקיד

 האחד: מכותבים. לשני חריף מיכתב השבוע שלח
 הממשלה; של המישפטי היועץ זמיר, יצחק

 של המנהל הוועד יו״ר ינון, מיכה והשני:
רשות־השידור.

 הבלתי־פוסקת החגיגה בגלל הזדעק אלון
היש לטלוויזיה חדש מנהל של בחירתו סביב

סעיפים. כמה כולל והמיכתב ראלית,
 שעורכים המגעים על חריפה תלונה ראשית:

 למישרת בכוח מועמדים עם הוועד־המנהל חברי
הטלוויזיה. מנהל

 לכל תאפשר זו חגיגה אלון, טוען שנית,
 כל קודם (שהוא למיכרז לגשת שירצה עובד,
 בגלל המיכרז, נגד לבג״ץ לעתור פנימי) מיכרז

 מעובדי נמנעת זו שבדרך הפשוטה העובדה
 למועמדים כמו השווה ההזדמנות רשות־השידור

 יחסי־ציבור. לעצמם והעושים הנפגשים האחרים,
 של החוקי ההליך שיבוש את למנוע מבקש אלון

מנהל־הטלוויזיה. בחירת
 תיפסק לא שאם באיום מיכתבו את סיים אלון
 עיתונאי״יש־ של הארצי האיגוד ימנע החגיגה,

ה לאיגוד המנהל. לבחירת שיתוף־פעולה ראל
ה בוועדת־המיכרזים, משלו נציגים שני ארצי

הוועד־המנהל. חברי כל את גם כוללת

רדיו תוכנית לצדם
 מיכתב השבוע שלחה עידן סירטי חברת
ה התוכנית ומגיש עורך מפיק, אלון, ליצחק

 לו הציעה ובו ברדיו, יתר משיכת סאטירית
 לשידור אותה למכור במטרה התוכנית את לצלם

הישראלית. בטלוויזיה

המיקרופון מאחורי
האם המלכה

 צה״ל, גלי מפקד סגנית לשעבר פאר, עדנה
 קול של התל־אביבית במערכת השבוע ביקרה

 האולפנים מהנדס חמיידם, מאיר ישראל.
 וערך בתחנה, מקיף סיור לפאר ערך בתל־אביב,

 ש־ במערכת, עובדים האנשים. עם היכרות לה
 זכתה שפאר היחס ועל הנרחב הסיור על התפלאו

 יחס קיבלה ״היא ואמרו: התבדחו בתחנה, לו
המלכה־האם.״ היא כאילו
לקנותו רוץ

ב׳ ברשת יום בכל המשודרת הצרכנות, פינת
 המאזינים, בקרב סערה מעוררת ישראל, קול של

 הגדולות, רישתות־השיווק מנהלי אצל ובמיוחד
הקטנות. גם ולפעמים

 ממגישי אחד אלפר, יורם סיפר השבוע
 בחולון עופות חנות על מחיר, בכל לא התוכנית
 שהורידו מכיוון עופות, אלפים עשרת שמכרה

 השבוע נאלץ כי סיפר המוכר המחירים. את
 שקל 85ליס שקל 800כד מחיריו את להעלות

 התקשרה אלפר של קרובת־מישפחה לקילוגרם.
 בחולון כי ברדיו שאמרו לה. ואמרה אשתו עם

לק ירוץ שבעלה ושכדאי בזול, עופות מוכרים
נות.

 חנות־העופות הגבילה מגישי־התוכנית, בעצת
מיק בגלל לקונה, עופות לשלושה המכירה את
טיטולים(חי החנויות אחת הציעה שבו אחר רה

 באו ההודעה ובעיקבות בזול, חד־פעמיים) תולים
 המלאי את ורוקנו השכנים הסוחרים כל לחנות
בחנות.

ה מרשתות־השיווק אחת של בישיבת־הנהלה
 מפסידים שהם כך על המנהלים התלוננו גדולות

ב לקנות ממליץ ישראל קול ״אם ונענו: כסף
שנרוויח?״ רוצים אתם קטנות, חנויות

 עורכי- באוזני התלוננה אחרת רשת־שיווק
ה החנויות עם המחירים שהשוואת התוכנית

 הגדולות שהרשתות מכיוון הוגנת, אינה קטנות
 מר נעימה, אווירה גם למוצרים, בנוסף מספקות,

 במישדר כי ענה, העורך ומיזוג־אוויר. סיקת־רקע
 גבוהים יותר זו כרשת שהמחירים יאמר הוא הבא

 ומיזוג־ מוסיקה גם יקבל הצרכן אבל אומנם,
אוויר.

ספורט עד ספורט
מגיש, תוכניות, עורך שהוא יצהר, רמי

 ברדיו, כתב־ספורט וגם במחלקת״החדשות כתב
 חדשות העיתון נגד תביעת־דיבה השבוע הגיש

 שקלים מיליון 10 סך על התביעה, הספורט.
ה בבית־מישפט לתביעות המכסימלי (הסכום
 לדברי משמיצה, כתבה בגלל הוגשה שלום),
בעיתון. עליו שפורסמה יצהר,

 חדשות העיתון חדל אחדים חודשים לפני
 מאז מופיע והוא יומי, עיתון מלהיות הספורט

בעיתון השינוי כשחל ־בשבוע. פעמיים רק

 ש במחלקת־הספורט ככתב יצהר, התבקש
ב שהוא, ארמון, דויד את לראיין הרדיו,

 ש מועצת־המנהלים יו״ר גם הרבים, תפקידיו
 נתק העיתון כי בראיון סיפר ארמון העיתון.

החדשה. למתכונת עבר ולכן בקשיים,
 הספורט בחדשות הופיעה אחרי־כן קצר זמן
 ברנד, יזהר עורד־העיתוז, שכתב כתבה,

 סולק יצהר כי סופר בכתבה יצהר. רמי ונושאה
בצי מסתכמת ברדיו עבודתו וכי הארץ, מעיתון

מעיתונים. טוט
 עורו־הדץ הגיש יצהר של בשמו התביעה את

 אחדות שנים לפני שזכה שיפמן, ברוך החיפאי
 (מיל׳) האלוף את כשייצג דולארים, אלף 400ב־

 הצרפתי השבועון נגד בתביעתו גורודיש אברהם
ליאכספרס.

 בקשה יצהר הגיש הכספית, לתביעתו בנוסף
 לדבריו, חושש, הוא העיתון. רכוש את לעקל

 לא העיתון, של הקשה הכספי מצבו שבגלל
הפיצויים. סכום את לשלם בעליו יוכלו

גל״ץ נגד צה״ר דובר
 יצא צה״ל, דובר אבן, יעקב תת־אלוף

 הצבאיים, הכתבים באוזני בהכרזה שעבר בשבוע
הצבאית. מהתחנה מרוצה אינו כי ואמר

 אך צה״ל, גלי של החדש לתיכנון התייחס אבן
 החדש, התיכנון את ראה לא כלל שהוא מסתבר
 שאותו החדש, התיכנון שאמר. מה אמר כאשר

 להגביר השאר, בין נועד, השבוע, רק אבן ראה
צה״ל. עם שיתוף־הפעולה ואת הצבאיות את

הרשות בתוככי
הרביעי היום עד חדשות
 השידור רשות על שנפלו החדשות הגזירות

 להם אין העובדים. בוועדי בקרב לסערה גורמות
 אופיין לגבי אלא עצמן, הגזירות נגד טענה
ברשות. הניהול וצורת

ב 1ב־ החל יפטרו החדשות הגזירות לפי
 30 מתוכן תיקניות, מישרות 81 דצמבר

 הפרי״לאנסים כל את להעסיק יפסיקו בטלוויזיה.
 75ל־ הנוספות השעות מיספר את ויקצצו (ש״ת>,
לעובד. בחודש שעות

לחדל, הטלפוניים הקווים כל חסימת יעשו
 החדשות. ומנהלי והטלוויזיה, הרדיו ממנהלי חוץ

 צוות־צילום יקצצו מוניות. בהזמנת הגבלה תהיה
 (מתוך בתל־אביב אחד וצוות בירושלים אחד

 בערבית לטלוויזיה שישנם). צוותים שיבעה
 בלבד. צוותים שני לה ויישארו אחד, צוות יקצצו

 המבטל דבר דקות, לחמש תקוצץ מהדורת־חצות
 לשימעון שתיכננו האישית המהדורה את

טסלר.
שהיו ועדי־העובדים אומרים הללו, השינויים

אלון ידר
איום

 דבר אינם הרשות, הנהלת עם בישיבה השבוע
 חוסר־ של הדחופה הבעיה את יפתרו ולא חדש,

תקציב.
 ימי־ ארבעה יש ברשות הסכמי־העבודה לפי
 בשבוע והשישי החמישי כשהיום בשבוע, עבודה

 השעות במיספר הקיצוץ בגלל נוספות. שעות הם
 שידורי־חדשות יהיו שבו מצב יווצר הנוספות

וית בערב, הרביעי היום עד ובטלוויזיה ברדיו
בבוקר. הראשון ביום מחדש חילו

אומ ובתקנים, בשעות בקיצוץ אינו הפיתרון
 וכפילות הניהול, שיטת שינוי אלא העובדים, רים

ברשות. המנגנונים

2465 הזה העולם30




