
בגויי את
אי יוסי אי תוכנית לשדר התחיל מ
 על סיפורים מספר הוא בגלי־צה־ל. שית

 עוסק ואינו לטעמו מוסיקה מגיש ירושלים
 המשודרת התוכנית, אקטואליים, מושאים

 אחרי־הצהריים, השישי ביום בשמע פעם
 שיוסי טענו שם ישראל. בקול לרוגז גרמה
מ צה־ל וגלי שלהט הוא בנאי אותו. גנ

 שנים 10 לפני היתה שלמאי היא האמת
 ישראל, בקול פופולרית שבועית תוכנית

 אחרי- השישי ביום היא גם ששודרה
 שפירא, מולי מנסה מאז אבל הצהריים.

 מחלקודהתרבות־והאומגות־והבידור מנהל
 רבות פעמים אליו, מאי את לקחת בגל״ץ
 על משא־ומתן עימו ניהל האחרונות בשנים
 מט משום מאי, נסוג תמיד ל5א כזו, תומית

 לגלי- מיוזמתו פנה הפעם האחרון. ברגע
עצמו. את והציע צה״ל

 בבוקר מוקדם שישי יום בכל בא הוא
 עם ביחד התומית, להכנת ועובד לתחנה

גל׳׳ץ, של מיקצועי צוות
אי בעל־תובנית מ

אקטואלי לא

שדור
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לקח קרניו
 אליו קרא מבט. עורך קרפין, מיכאל

 אחדים שבועות לפני ארגל עמוס את
 כראש למנותו מתכוון שהוא חגיגית לו והודיע

הת התפקיד במחלקת-החדשוח״ דומת־החוץ
ראש־ שהיה הלפרין, שעימנואל אחרי פנה

 שגרירות של התרמת כנספח מונה הרוטט
בצרפת. ישראל

ברצינות, קרפין של דבריו את קיבל ארבל
 כת- את כינס גם הוא תומיות. לתמן והתחיל

סידרי־ איתס ביחד וקבע לישיבה, בי־הדומט
לעתיד. וישיבות עבורה

טי פיתאוט  קרפץ הודיע ימים, כמה ל
 סיבה כל ללא המינוי, את ביטל שהוא לארבל

נראית־לעין.
 השבוע אמר ובישימדבוקר כעס, ארבל
העורך, קרפין, של ששיטות־העבודה לחבריו

עליו. מקובלות זזינן
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 חברי- שני שהזדעקו עד התלהטה המילחמה
 בתוך העניינים את להסדיר כדי אלה מליאה

 יצחק עם מיספר פעמים שוחחו הם הליכוד.
 דף לפתוח לנסות והחליטו התנועה, ידר שמיר,
 רשות־השי־ צמרת בתוך במערכת־היחסים חדש
דור.

 באורי חברי־הליכוד ארבעת מילחמת על
 יש מהארבעה אחד ״לכל מנע: דויד אמר פורת

 מיכתבים) מדור לברון(ראה שונים. אינטרסים
 משותף דבר שום אין ולעמור דוש, עם כלום אין
 הוא ארבעתם את המאחד היחידי הדבר ארמון. עם

 מתעוררים הם פורת. באורי המתמדת מילחמתם
 את היום לתקוף איך המחשבה עם בוקר בכל

למנוע. מנע מנסה זה ואת פורת.׳׳
 לו ופותחים איתו, משחקים שהם אמר פורת

 אסים,״ אולי יש ״להם פעם. בכל חדשים קלפים
 יכול אני — הג׳וקר את מחזיק אני ״אבל אמר,

 עד זמן מאוד הרבה יחכה הליכוד ואז להתפטר,
 המג־ לתפקיד משלו איש שוב להכניס שיוכל
כ״ל.'

 בעד רק יצביעו שחברי-הליכוד סוכם לבסוף
 ובזה פורת, אורי של דעתו על גם שיהיה מועמד

 השני ביום תיפול ההחלטה השבוע. עסוקים יהיו
הקרוב.

ה חגיגה ש חד
 מנהל־הטלוויזיה של מינויו סביב החגיגה

 הקרוב. השני ביום סוף־סוף להסתיים עומדת
 חגיגה ברשות־השידור צפויה תחלוף, שזו ברגע
מנהל־הרדיו. מישרת סביב חדשה

 קול של הנוכחי המנהל לב־ארי, גירעון
 שתי של תקופה הבא מאי בחודש יסיים ישראל,

קדנציות.
 ומדגיש, לב־ארי חוזר האחרונים בשבועות

 הקדנציה שבתום ולא־מקורבים, מקורבים באוזני
 הסביר הוא ברדיו. עורך להיות חוזר הוא שלו

 אליו מתגעגע המיקרופון, את מאוד אוהב שהוא
לשדר. לחזור ורוצה

 אנשים, כמה על להמר אפשר זה מוקדם בשלב
קי שלום מועמדותם: את להגיש ירצו שאולי

 ישראל, קול של הבוקר יומן ומגיש עורך טל,
 מיפלגות לענייני כתב־הרדיו נדב, אמנון

 בערבית. הרדיו מנהל סחייק, ואדמונד
מקורבים. הרבה וגם ידברו, ימים

תפטר לא? 1א י
 רשות־ של הוועד־המנהל חבר ניר, עמירם

 לעג־ היועץ מישרת את סוף־סוף קיבל השידור,
 החל ויהיה, ראש־הממשלה, במישרד ייני־טרור
עובד־מדינה. מהשבוע,

 שניים רק יכולים רשות־השידור חוק לפי
 עובדי־מדינה. גם להיות הוועד־המנהל חברי מבין

 כמנהל פלג (״רוליק״) ישראל ד״ר כשמונה
 עם נועץ הוא לישכת־העיתונות־הממשלתית,

 הוא אם הרשות, של המישפטי היועץ כהן, נתן
 הודיע כהן בוועד־המנהל. מחברותו לפרוש צריך

לפרוש. חייב שאינו לו
 רגליים לשים רוצים כבר בליכוד אנשים

 עובד־המדיגה יהיה שניר טוענים הם ניר. לעמירם
 ינון, מיכה הוא הראשון השני. ולא בוועד השלישי

 בתוקף טוענים, הם כך עובד־המדינה, שהוא
הוועד־המנהל. כיו׳ר תפקידו

 אל עיניים הלוטשים מערך, אנשי גם יש
 רמזו כבר אלה בוועד־המנהל. ניר של מקומו
 כל־כך בתפקיד שיעסוק שניר, ייתכן שלא לפרס
רשות־השידור. על גם יפקח הטרור, כנושא רגיש

לידי הסביר הוא החליט. לא עדיין עצמו ניר
 כמה ויבחון החדש תפקידו את קודם שיבדוק דיו
 אינו שהתפקיד יחליט ואם ממנו, דורש הוא זמן

 גם תשומת־הלב מלוא את להקדיש לו מאפשר
 הוועד־המנהל. מן יתפטר הוא לרשות״השידור,

 יפגע אחד אם התפקידים, בשני יחזיק לא לדבריו,
בשני.

מבקר־המדיגה דרח
רשות־השי־ להנהלת שנשלח פנימי במיסמך

 מקיצוצי־ ניכר חלק כי מבקר־המדינה מגלה דור
 בעיקבות לבצע הרשות היתה שאמורה התקציב,
בוצעו. לא ,1984ומ־ 1983מ־ הממשלה החלטות

 הופחתה שלא על־כך מדברים הסעיפים רוב
 הופחתה לא כנדרש, הנוספות השעות מיכסת
 דרשה זה על נוסף כנדרש. הקילומטרים מיכסת

 אך חדש, רכב רכישת להקפיא מהרשות הממשלה
 עד פברואר שבחודשים מתברר הפלא למרבה

 מכוניות שלוש רשות־השידור רכשה 1984 מאי
 הוועד יו״ר עבור מיליון) 13 לה (שעלו 505 פזו

 המישנה נחמן, רון עבור ינון, מיכה המנהל,
 הטלוויזיה מנהל סער, טוביה ועבור למנכ״ל,
בעברית.

תש להפסיק מהרשות דרשה גם הממשלה
 על־פי רק הוצאות ולשלם גלובלי, אש״ל לומי
ספציפי. דיווח
 את הפסיקה לא שהרשות מתברר המיסמך מן

 המנהל עובדים: לשני הגלובלי האש״ל תשלום
בעברית. הרדיו ומנהל הרשות של הכללי

המיקרופון מאחורי
דעת ם מו שי ברדיו דרו

 השבוע, התפלאו בתל״אביב הרדיו עובדי
 לוח־המודעות על התלויה גדולה מודעה כשראו
 עוזרת־הפקה דרושה נכתב: במודעה בתחנה.

חרשה. לתוכנית
 יד תוכנית מכין רוטמן שעמיקם מתברר

 אחרי־הצהריים. 4ל־ 3 בין שתשודר חדשה, מית
 ברשות־השידור, הדראסטיים הקיצוצים בגלל
הוסבר לרוטמן מבחוץ. עובדים לקחת עליו נאסר

לב-ארי מנהל
לגמור רוצה

 לכן תקציב. לה אין אבל מאושרת, שהתוכנית
 התוכנית התחנה. בתוך עובדים לחפש נאלץ

ומוסיקה. ראיונות תכלול
 עד היה בקול־ישראל, ותיק עובד רוטמן,

 אותה בחופשה״ללא-תשלום, שבועות כמה לפני
 הפיק לרדיו, כשחזר חדשות. בעיתון ככתב בילה
 ועכשיו קול־ישראל, של מיומני־הבוקר חלק
חדשה. אישית תוכנית קיבל
 היתה הדרושים. למודעת לבסוף שנענתה מי
 והיא דוקומנטריות, תוכניות עורכת סילק, אתי

רוטמן. עם ביחד תעבוד

המירקע מאחורי
ת עיניים לעצום שב ב

 על מפתיע באופן הופיעה האחרון השישי ביום
 שקבוצת הודיע והקריין שיקופית, המירקע
סי לתוכנית חסותה את נותנת הארגז מיפעלי

מסיבה. בה
 ברדיו פירסומות לשדר נהוג זה אין כלל בדרך
 כדי בטלוויזיה, חסויות להקרין ולא בשבתות,

חילול־שבת. חלילה, ייווצר, שלא
 הוא תשדירי־החסות ועדת בראש שעומד מי

 חובש־הכיפה הוועד־המנהל, יו״ר ינון, מיכה
 את ראה' לא להניח, יש ינון, גחבר־המפד״ל.

 מעדיף מתברר, כך והוא, בליל־שבת השידור
 לא משמע ראה, לא — זה בעניין עין לעצום
קיים.

ה העולם 2472 הז

צל״ש
ם מן ררמוד המצרי

 המצרי, מיופה־הכוח בסידני, לאחמד •
 לכל דוגמה אירועים יומן - בהשבוע שנתן

 ויק- של לשאלותיו הישראליים. הפוליטיקאים
 קצרות, תשובות בסיוני השיב נחמיאס טור

 לישראלים חותך בניגוד — וענייניות בהירות
 מכל — כדרכם — שהתחמקו לפניו, שהופיעו
 השמיעו העניין, סביב דיברו ישירה, תשובה
 דקות חמש בתום שהתברר, עד סתמיות מליצות

לומר. מה להם שאין ראיון, של

הרשות בתוככי
ש פרק - המגהל סידרת חד

 מנכ״ל מורת, אורי נפגש השישי ביום
דותן מנחם מנע, דויד עם רשות-השידור,

בסיוני מרואיין
לעניין

הלי מטעם רשות־השידור חברי־מליאת (שניהם
 האגודה יו״ר כיום עמירב, משה ועם כוד)

 רשות־השי־ דובר ובעבר תאונות־דרכים, למניעת
דור.

 האחרונים בימים הועלה עמירב של שמו
 מנהל־הטלוויזיה. למישרת נוסף אפשרי כמועמד

 מילוא, רוני של קרוב וחבר איש־חרות הוא עמירב
שר־החוץ. סגן

 כאפשרות־ אנשי־חרות, על־ידי הועלה שמו
 לבין איש־חרות, הוא גם פורת, אורי בין פשרה

 (דויד בוועד־המנהל הליכוד חברי ארבעת
 וקריאל ברון נתן עמור, שאול אדמון,

גרדוש).
 ביוסי תומכים הם כי רמזו חברי־הליכוד

 תומך שהוא הודיע פורת אורי למישרה. צמח
יבין. בחיים

לא־מקובלות שיטות


