
דור_________ שי
המירקע מאחרי

 ״מיפגשים״
סוף - בגר ו״דברים

 ליל״שבת מישדרי של המיני־מהפך אחרי
 בלוח־השידורים נוסף מהפך צפוי בטלוויזיה,
 שתי של לפגרה יציאה — במרכזו בימי־החול.

בגו. ודברים מיפגשים ותיקות: תוכניות־מלל
 שלושה לפני דחה הרשות של הוועד־המנהל

 פילת אורי המנכ״ל של הצעתו את שבועות
 על עומד פורת מהמסך. מיפגשים את להסיר
 בטענה הפופולארית, התוכנית את להוריד דעתו

 המנהל הוועד אין רשות־השידור חוק שעל־פי
בשיקולי־עריכה. להתערב רשאי

 תחת שבועיים. בעוד לפועל ייכנס השינוי
מ תוכניות־יבוא ישודרו תוכניות״המלל שתי

חדל.
 על דגש לשים מבקשת הרשות הנהלת

 בעייתיים שהם והחמישי, השני בימי שינויים
 המנכ״ל־ של ירושה — תיכנון־הלוח מבחינת

בראל. יוסח בכוח
 לשדר כוונה היתה החמישי היום לגבי

אחימאיר, יענ!ב בהנחיית חדשה תוכנית־מלל

 שר מותו
טכנאי

 טכנאי״קול רוזנצווייג, ג־קו על
 לומר נהגו בתל־אביב, הרריו של ותיק

 בלט רוזנצווייג לפניו. הולכת שכרסו
מאידך. בטוב־ליבו אך מחד, גופו במימדי
שנים. 10 לפני לרשות הגיע הוא

בהקלטות־חוץ. בעיקר ועבד
 מבית־הספר ילדיו שני באו השבוע

 בחתף, מת הוא במיטתו. מת אותו ומצאו
 יום- את שחגג לפני עוד מהתקף־לב,

.40ה־ הולדתו

 להתחייב שלא העדיף בכנסת הטלוויזיה כתב אך
 לעבודתו מעבר המסך על נוספת להופעה

 שיימצא עד בהקפאה, התוכנית הפרלמנטרית.
מראיין.

חוזר ה״טלתרום
הטל תשדר בדצמבר, ה־סו השלישי, ביום

 טל- תוכנית רצופות שעות שש במשך וויזיה
 בראש לקשישים. קודש הו שהכנסותיה תרום

 של אשתו שמיר, שולמית תעמוד המיבצע
 לובלסקי, מאשה לה ותעזור שר־החוץ,
נעמ״ת. מזכ״לית
 חפצי־ של פומבית מכירה יהיה התוכנית שיא
 קניינים גם חלק בה יקהו שהפעם אמנות,

 נקודות־שידור באמצעות מחדל, פוטנציאליים
' לים. מעבר ישירות

 תוכניות מתכונת על־פי רב־גוני, יהיה המופע
הפומ המכירה מלבד בו, יהיו קודמות. טלתרום

קשי על קצרים סרטים ארוך, מופע־אמנים בית.
 המילחמה״, מ״חדר ודיווחים בארץ ומצבם שים
הכסף. ייאסף שבו

לשטח רזטמן
 הפך רוטמן עמיקם המוכשר איש־הרדיו

 הממלא הולר, מייק את מחליף הוא כתב־שטח.
נוסף הרדיו. של כתב־החקלאות תפקיד את עתה

 לעניינים הכתב תפקיד את גם ימלא הוא כך על
בתל־אביב. עירוניים

המיקרופון מאחורי
נגבי עם ודברים דין

 רשות־ של שהוועד־המנהל הבאה התוכנית
 ששודרה תוכנית איננה בה לטפל עומד השידור

 בתוכנית המדובר דווקא. ברדיו אלא בטלוויזיה״
מישפט לענייני תוכנית — ודברים דין

נגבי מישפטן
מדי נועז

 בידי הזה. היום החדשות, יומן אחרי המשודרת
ומגיש. עורך שהוא נגבי, משה

 מישפטן הרדיו, של ותיק כתב הוא נגבי
אקטואליים: ספרי־מישפט ומחבר בהשכלתו,

 השטחים לענייני בג״ץ יחס על צדק, של כבלים
 הצנזורה חוקי על נייר, של ונמר הכבושים,

 העזתו בשל רבה, בהערכה זכתה תוכניתו בארץ.
ענייני־דיומא. על להגיב

 ראשון בכינוס המוקד. על הועלתה השבוע
 ביום שהתקיימה הרשות, של ועדת־האתיקה של

 יושב־ראש ינון, מיכה עורך־הדין דיבר השני,
 לחברי- סיפר הוא הרשות. של הוועד־המנהל

שנה אחרי הראשונה בפעם (שהתכנסה הוועדה

 העמור איך
רמערה ערה

 עמור. שאול של הופעתו אחרי שבועיים
 בקטע מיגדל־העמק המקומית המועצה ראש
 התעוררו שרון, שרהל׳ד! של בתוכניתה סולו

ל וניסו הטלוויזיה של במחלקת״התוכניות
 נובעת הסקרנות לצילומים. הגיע איך היזכר
 של הוועד־המנהל חבר גם הוא שעמור מכך

 היתה שאמורה עובדה — רשות״השידור
יקרות. כל־כך דקות־מסך לקבל ממנו למנוע

 דומה יחס חסון מחנוך ביקש עמור אבל
 אחר, מקומית מועצה של לראש שניתן לזה

 ערב, קול בעל שהוא מיבנה. שיטרית מאיר
 רשות־ של הציבוריים במוסדות הבר ולא

השידור.
 יפה ישראל ארץ את לשיר לעמוד הציעו

 הצילומים לפני קצר זמן פייקוב. שייקה של
 ומבקש השיר עם מסתדר שאינו עמור הודיע
 את עבורו מצאו האחרון ברגע אחר. שיר לקבל

 על להתרגז הספיקה ששרון אחרי הרימון, עץ
 פייקוב. של שירו את לשיר הצליח שלא עמור

״חכר־המסת אותו לכנות לה הפריע לא זה

 עמירב, משה שלה, יושב־הראש בלחץ וחצי
 היועץ מתח מכבר שלא מישרד־התחבורה) איש

התוכנית. על ביקורת לממשלה המישפטי
 זמיר יצחק הפרופסור טען ינון, לדיברי

 אנשי של הבכיר הצוות נכח שבה בהרצאה,
 כבר עליו מדבר שנגבי בטלוויזיה, החדשות

 את לקבל טרח לא שמעולם למרות שנים, ארבע
תגובתו.
 שנגבי חברי־הוועדה, לשביעות־רצון רמז, ינון
בקרוב. יטופל

 — חאקי של ימים אלף — שבועות שלושה
 לב, יגאל של קצרים סיפורים 15 יועלו שבו

 על מבוססים הסיפורים לתסכיתי־רדיו. שעובדו
 בבעיות ועוסקים אמא, בלי ראשון לילה הספר

 הם ומפקדים. חיילים של וגדולות קטנות
 הם במיקרה ולא חודשים, כמה לפני כבר הוקלטו

 היוצא המפקד הוא המספר עתה. רק משודרים
 את היתנה הוא בן־ישי. רון גלי־צה״ל, של

לא כאשר תשודר שהתוכנית בכך השתתפותו

עמוד ראש־מועצה
מזייף קצת

 וזייף הצטלם הבימה, על הופיע עמור עמיר״.
בשירה.

 מחוץ עכשיו כבר הוא בן־ישי במדים. עוד יהיה
עתה. משודרת היא ולכן ולמדים, לתחנה

סירב כשדייז
 של יותר ״מתון" נוסח להשיג היה אפשר האם
 הדבר, כך שאכן טוען, אבן אבא ?242 החלטת
 במשה הנוסח שינוי באי־הצלחת האשם את ותולה

גלילי. ובישראל דיין
 בשבת, ששודרה מועד, מקום הרדיו בתוכנית

 והביטחון ועדת־החוץ יושב־ראש כיום אבן, גילה
 מילחמת בתקופת שר־החוץ שהיה הכנסת, של

 מתון נוסח להשיג אז היה שאפשר ששת־הימים,
 להיאבק הרעיון את דחו וגלילי ריין אך יותר.
 התוכנית נולדה וכך פושרת, יותר נוסחה למען

שהיא. כמות המפורסמת
 חיים נשיא־המדינה סיפר תוכנית באותה

 בין פגישה לארגן ניסה הוא 1977שב־ הרצוג,
 ביחסי לרון אמורה שהיתה לדיין, גרומיקו אנדרי

 אלא להיענות סירב דיין ישראל־ברית־המועצות.
 הסובייטים גרומיקו. על־ידי רישמית יוזמן כן אם

 במקרה, כאילו ייפגשו, שהשניים להציע ניסו
 רישמית. הכנה שום ללא האו״ם, במיסדרונות

 סירב בגין, בממשלת שר־החוץ אז שהיה דיין,
התקיימה. לא הפגישה להצעה.

הרשות בתוככי
בקרוב יגיע הכסף

 השבוע, לסיים אמורה הנהלת־הקואליציה
 תקציב אישור על הדיונים את חיובי, באופן

 הכנסת של שוועדת־הכספים רשות־השידור,
עניניים. לא שיקולים בגלל לאשרו, סירבה

 ולטלוויזיה, לרדיו כולל בתקציב המדובר
 בא — אחוז 87 — רובו דולר. מיליון 42 בסך

 על מבוססים אחוז 13 האגרות. משלמי מכספי
 מתשדירי־ והכנסות ברדיו מפירסומת רווחים

 אינו מהגביה הכסף אך בטלוויזיה. שרות־וחסות
 הוא ושם לאוצר, מועבר הוא הרשות. לידי מגיע

נתקע.
 שנת־ את לסיים הרשות יכולה למעשה,

 אחוז 60 שרק מתברר ברווח. שלה התקציב
 האגרה. את משלמים מקלטי־הטלוויזיה מבעלי
 משום כולם, את לתפוס מתקשה הרשות

מפותח. אינו שלה שמנגנון־הגביה
— ציטדי; בלעיז; ■י

בקריין בן־ישי
בן מרתון בשידור בגלי־צה״ל יתחילו השבוע

החלטורות את מחסלים
 רימה הרשות למבקרת קצר מיכתב השבוע שלח סירת, אירי רשות־השידור מנכ״ל
הבאות: השאלות ארבע על עמדה, נקיטת לפני תשובד״ מבקש הוא ובו אבייטי,

ברשות? חלטורות עושה מי •
עושה? הוא היכן •
הממלכתי? ומקום־העבודה החלטורות בין ניגוד־אינטרסיס יש האם •
ברשות? העובד עושה מה •

 תספיק זה לתאריך עד עם ספק נובמבר. סוף עד מפורטת תשובה מאבישי מבקש פורת
 הרשות עוברי של החלטורות שמימדי מתברר כי המנכ״ל, של מישאלתו אחרי למלא אבישי

פרופורציה. לכל מעבר הם
 ואת נמוך. הוא לעובדים המשולם שהשכר משום בעיקר מהתופעה, עין העלים עצמו פורת

 היה ההסכמה״שבשתיקה קשר את ששבר מה נוספות. בשעות־עבודה לספק יכול הוא אין רובם
 ועיתונאים. עיתונות על — ולזרוק לקרוא - חדשות בצהרון לונדון ירוי של הטור

 עבור לעבור התחיל שכבר לימוד, מיכה הוא כלל בבית זעם המעורר אחר איש־טלוויזיה
 עדיין לימור גרמני. תרגום בליווי שידורי״חדשות המפיקה בכבלים, גרמנית רשת־טלוויזיה

שם. לעבוד רישמי אישור קיבל לא

 י חבר לאבד רוצה אתה
שממנואתה- בק

אחר. קו כבר זה
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