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 השלישי הכיסא על כיסאותיהם. על ישכו
 כתב יערי, אדווד ישב השולחן ליד הקיים

לענייני־ערכים. הטלוויזיה
 קטע, לקרוא יערי צריך היה התוכנית לפי
 שבהם מביירות, צילומי־הלוויין את שילווה

 הלוויין קטע טי.וו.איי. מטוס הטופי נראו
 אמור היה ויערי חלקים, משני מורכב היה

 שבין השניות בעשרים גם מילים כמה לומר
החלקים. שני

או שישנו וביקש העריכה, על כעס יערי
 מבט אולפן את עזב והוא אותה, שינו לא תה.

 שינד את משאיר כשהוא המהדורה, באמצע
 ניסן, אלי ואת המהדורה, מגיש טסלר, ערן

 שצר הקטע וחסרי־אונים. פעורי־פה העורך,
 טקסט ללא בחלקו, שודר, בביירות לם

מלווה.
חסר־ דבר שזה אומרים במחלקת־החדשות

 שכתב תקדים,
החי. השידור

יערי כתב
תקדים אין

באמצע מקומו את עוזב

שיחר
צל״ש

עשירה תוכנית
 התוכנית ומגיש עורך מישעל, לנימים •

 היעדרות תקופת אחרי המירקע אל ששב מוקד,
 מחודשים, בכוחות חזר מישעל שבועות. כמה של

 נושא היווה הפעם חדשים. רעיונות כשעימו
 בדרך־ כמו מסויים, אדם ולא מרכזו, את המישדר

 ואת הגיזענות נושא את להמחיש כדי כלל.
 מומחים על נוסף מישעל, שילב הכהניזם, תופעת
 שהוצבה ניידת־שידור גם באולפן, שישבו שונים

 ללמוד היה אפשר שם נחלים. התיכונית בישיבה
 בני־הנוער של מדיעותיהם מקצת ראשון ממקור

 אל האולפן של הניכור מן יצא המישדר הדתיים.
 במוקד, חדשה מגמה זוהי לו. שמחוצה העם

להבא. גם שתימשך

מיותרת אחת
 שני למבט כתבה שהכינה דר, לאסתר •
 נשים: בשלוש שעסקה יפות, יפות הכותרת תחת

 ורדתי דונסקי קארן רוזנבלום, פנינה
 ביופי כשמתעסקים הרב, הפיתוי למרות גלזר.
 ירדה לא להן, וללעוג אלה בנשים לזלזל הנשי,

 הועילה, גיא כרמית של הקריינות זו. לרמה דר
 של נימה ללא קורקטית, בצורה עבר והטקסט

סארקאזם. או ציניות
 ההצגה. את רוזנבלום פנינה גנבה תמיד כמו
 שלוש על להיות אמורה היתה שהתוכנית למרות
 בילדותה, ברוזנבלום, בעיקר התרכזה היא נשים,
 וב־ בדונסקי פחות קצת ובדיעותיה, בביתה

 ובכלל הדוגמנות, מסלולי על השונים עיסוקיה
 היא ומה היא מי ברור היה לא גלזר. ברותי לא

 צולמה שבו מוזר לקטע פרט בתוכנית, עושה
 בצורה לבושה כשהיא הירושלמי, במידרחוב

 הקהל. תשומת״לב את ומושכת פרובוקטיבית
 להשיג הצליחה ולא הכתבה, לקתה אולי כאן

היפות. הפנים שלוש בין איזון
 העורך יכין, לחיים גם מגיע מיוחד צל״ש

 מזה כבר המצליח שני, מבט של והמגיש הראשי
 גבוהה, ברמה תוכנית להחזיק רבים חודשים
 הדברים. של מעניינות בזוויות מתעסקת כשהיא
 לעיתים הפוגעות בטלוויזיה, לשערוריות בניגוד
 שני מבט התוכנית נשארה המישדרים, ברמת
 הקיצוצים מן ניזוקה ולא אחידה, גבוהה ברמה

בינתיים. למיניהם, והעיצומים
 צווארה על גם מונחת הכלכליות הגזירות חרב

 לשדר יתחילו שבועות כמה ובעוד זו, תוכנית של
 בגלל מחו״ל, קנויות ותוכניות חוזרים שידורים

חדשות. כתבות להפיק חוסר־תקציב

המיקרופון מאחורי
בתוכנית שותפות
 תקופה כבר מגיש שאותה עניין, יש לתוכנית

 — חדש שותף הצטרף גזית, גבי ארוכה
 תוכנית לקבל היה אמור רוטמן רוטמן. עמיקם

 משודרת להיות אמורה שהיתה יומית, אישית
 תקציביות מסיבות אך עניין, יש אחרי מייד

 זאת ותחת הפועל, אל התוכנית יצאה לא ואחרות
עניין. יש לצוות רוטמן צורף

ליומן מגיש מחפשים
 יומו־ את והגיש שערך מי לידר, צבי

 נסע — היום בחצי - ישראל קול של הצהריים
 אבנר קיבל תפקידו את בחו׳ל. לשליחות
 ככר הערב. יומן את והגיש שערך תכירי,

 ליומן לעבור רוצה שתבורי ארוכה תקופה
 בחצי עורך בתל־אביב. לגור עבר מאז הצהריים,

 ומסיים בבוקר עבודתו את מתחיל 'היום
 יומן עורך היומן. שידור סיום עם מייד בצהריים,

 בבוקר, עבודתו את מתחיל לעומתו, הערב,
בערב. ומסיים

בחופשה הומור
 בסידרת־תוכניות מתחילה גלי־צה״ל תחנת

 תוכניות כמה יוצאות זו במיסגרת לקיץ. חדשה
 בראש, יתוש היא ביניהן הבולטת לחופשה.

 בו שכמעט מסתבר והסאטירה. ההומור תוכנית
לצאת התוכנית מצחיקני רוב .ביקשו זמנית

ו מוחם את ולחדד לרענן כדי לחופשה,
 ומפיקת עורכת שושני, בתיה בדיחותיהם.

 ימי כל את לקחת זו בהזדמנות החליטה התוכנית,
 יוצאת התוכנית לזכותה. שהצטברו החופש

. חודשיים. של לחופשה
 סוף- בשידורי רק ייערכו אחרים שינויים

 גלגלי התוכנית ושבת. שישי ימי — השבוע
 2ל־ 12 בין שישי יום בכל ששודרה צה״ל,

 הקורה על הנהגים את ושעידכנה בצהריים,
 תוכנית עולה ובמקומה יורדת, הארץ, בכבישי
 בן־ דורי על נעולות שעתיים סנדלים, חדשה:

זאב.
 ששודר הנוכחי, במצב גל״ץ, של השבוע יומן

 10 השעה מן שעתיים, במשך שבת בכל כה עד
 שעתיים יהיו ואחריו אחת, לשעה מתקצר בבוקר,

 יגישו אותה לחוף, מחוף הנקראת תוכנית של
 להקת מכוכבי אחר ניצני, ויאיר טל ארז

ז״ל. תיסלם
 את מרעננת ישראל קול של ג׳ רשת גם

 הים אגן התוכנית הקיץ. לקראת מישדריה
 ששודרה מיזרחיים, שירים של תוכנית התיכון,

 יום בכל מעתה תשודר בשבוע, פעם רק כה עד
 תהיה אחריה אחת. שעה במשך בבוקר, 8ב־

 בשם חיזקיה מלאכי עם חדשה אישית תוכנית
רוח. עושים
 תוכנית תשודר 8ב־ בבוקר שישי בימי

עם מצחיק, זה אותי בשם ופיזמונים מערכונים
מורג. אורלי

 עורכי מבטיחים כך האישיות, התוכניות בכל
 ר לאולפן להתקשר המאזינים יוכלו ג; רשת

פעיל. באופן להשתתף

סיכשבים או קיצוצים
 טובה חלקה כל האוכלים סיכסוכי־העבודה,

 לכיוון גם בביטחון, אבל לאט, זוחלים במשק,
הרדיו. באנשי המדובר הפעם רשות־השידור.

 לאלו, אברהם בשם כתב־רדיו היא העילה
 היה הוא ישראל. בקול שנה 17 של ותק בעל

 מוניציפאלי. כתב ואחר־כך ראש־דוכנה בעבר
 בלתי״ברורה, מסיבה ממנו, נלקחה זו מישרתו

 התחילו אחר־כך מאונס. מובטל נשאר והוא
 אחרות, למשימות אותו לשלוח ומנהליו עורכיו
 אותה והעמידו מישרתו את קיצצו הבא ובשלב

בשבוע. ימים ארבעה על
 ועד־ חברי בעיני חן מצא לא העניין כל

 כמוהו ותיק איש לשלוח שאין טענו הם העובדים.
 מישאלי־ עריכת כמו מתחיל, כתב של למשימות

 לאדם ראויות שאינן זוטות, על וכתבות רחוב
 סנונית בכך רואים חברי־הוועד כמוהו. נסיון בעל

 קיצוצים לכפות ההנהלה של לרצונה ראשונה
 במאבקו רואים הם העובדים. על מרחיקי־לכת

מת עתה ועקרוני. מיקצועי מאבק לאלו של
 כדי תוך בעניין, לנהוג איך דיונים נהלים

 אנשי בין בין־עירוניות ופגישות אסיפות־חירום
 באגודת־העיתונאים. ירושלים לאנשי תל-אביב
עבודה. סיכסוך על הכריזו העובדים
ההתחלה. רק וזוהי

המירקע מאחורי
 - קטנים ״אנשים

גדורות״ פאשלות
 ברשות־ מסוגו ראשון מישמעתי, מישפט

הנאשם. של בזיכויו השבוע הסתיים השידור,
 בטלוויזיה תוכניות מפיק שמם, אנטון

 אישי טור בעל ארוכה תקופה מזה הוא הערבית,
 החליט שנה לפני העיר. כל הירושלמי במקומון

 אותו לתבוע רשות־השידור, מנכ״ל מורת, אורי
 על האוסר שרות־המדינה בחוק סעיף לפי לדין,

 של המדיניות את ״לבקר עובדי־המדינה כל
 של או אחרים, מישרדים של מישרדיהם,

 לדברים היא כשהכוונה צורה.״ בכל הממשלה
שלו. בטור שמס שכתב
 רשות־השידור בתולדות הראשונה הפעם זו
 לפי כתב־אישום מוגש העובדים מן אחד שנגד
זה. סעיף

 סוסים ״על בשם למאמר מתייחסים הדברים
 הראשון החלק חלקים. ארבעה בן ואבנים״,
 החלק שמיר: יצחק אז לראש־הממשלה, מתייחם

 השלישי החלק ראש־הממשלה; למישרד השני
 ראש־הממשלה ליועץ והרביעי לרמטכ״ל

גור־אריה. בנימין אז לענייני־ערבים,
 של לדבריו שמם התייחס אחד במישפט

 בעם ייאמר שבו היום יבוא ״עוד שאמר: שמיר,
 הם." אחד ומדינת־ישראל שארץ־ישראל ובעולם

גבות.״ שמרים ״מישפט כתב: שמס
 שמיר, של לדבריו התייחס אחר במישפט

 ביותר הגדולה הטעות את עשה חוסיין כי שאמר
 שמס ששת־הימים. למילחמת כשהצטרף חייו של

 אנשים כי לומר רוצה ״ראש־הממשלה הגיב:
גדולות.״ פאשלות עושים קטנים

 זה: למישפט ביחס נאמר המזכה, בפסק־הדין
 הנאשם מנסה זה אחרון במישפט כי ״השתכנענו

 ראש־ את והן חוסיין המלך את הן יחד לכרוך
 ראש־הממשלה, גם כי ולרמוז שמיר, הממשלה

 גדולות. טעויות עושה נמוך־קומה, אדם שהוא
 סתמי הוא האחרון המישפט מן העולה הרמז

 של מסויימת למדינאות מתייחס ואינו וכללי...
ראש־הממשלה..."

 לבנימין שמס התייחס במאמרו אחר בקטע
 לענייני־ ראש־הממשלה יועץ אז גור־אריה,

 הרשימה את לפסול לשמיר שהציע ערבים,
 לרוץ לה לאפשר ולא לשלום, המתקדמת

 אבן המשליך ״שוטה כתב: שמס לכנסת. בבחירות
 למשותה.״ יצליחו חכמים אלף רק הבאר, לתוך

ערבי. פיתגם של תרגום זהו
 היה לא הרשימה ״פסילת נאמר: בפסק־הדין

 בבית־ נדון אלא ממשלתית, למדיניות נושא
 מדיניות על ביקורת בזה לראות אץ המישפט...
ממשלתי...״ מישרד או הממשלה

 משלושה מורכב היה המישמעתי בית־הדין
 המיש־ המחלקה מן גולדמן, דנים שופטים,

 בית־ אב ששימש במישרד־המישפטים, פטית
 של מישפטית יועצת גיתאי, אביבה הדין,

 קול־ישראל כתב נדב, ואמנון נשיא־המדינה
ועד־העובדים. כנציג שישב לענייני־מיפלגות,

יצ עדי־הגנה, שני הופיעו המישפט במהלך
 בעדותו הסביר חלבי חלבי. ויסיק רועה חק
 בערבית, הביטויים מן חלק של משמעותם את

בהם. השימוש אופן ואת
שלמה, שנה כמעט נמשך שמס של מישפטו

 יחסית. קצר מישפט ברשות, אומרים כך זה, אך
לסיומם. עד שנים כמה אורכים אחרים מישפטים

ת ■ סדגזסטי ענ
רוזנבלום ויפה דר כתבת
קינטור בלי זילזול, בלי
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