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שידור
צר־ש

האסור מהפרי לאכול
 של רבים ימים אחרי שהביא, סממה לדן •

 אורוות־ של ראשונים צילומים וויכוחים, סערות
 ושהסביר אל־אקצה, למיסגד שמתחת שלמה
 המקום של ההיסטוריה הראשונה'את בפעם

וסיפורו.
 שמליאת אחרי וסערה, רגשה הארץ שכל אתרי
 הטלוויזיה שמירקע אחרי ודשה, דנה הכנסת
 שהעיתונים. אחרי ימים, לכמה זה בגלל הואפל
 צוות הצליח המקום, על וסיפורים בתמונות מלאו

 המהומה, כל היתה מה על להראות .!?טלוויזיה
 הפרי מן טועם שהוא הרגשה הצופים לציבור ונתן

האסור.
 החמישי ביום הר־הבית לרחבת הגיע סממה
 שייח׳ המופתי, של למישרדו ניגש הוא בצהריים.

 לצלם רשות ממנו וביקש עלמי, סעד־אל־דין
 ששני לשייח׳ הסביר סממה באורוות־שלמה.

 בערב. השישי ביום זו בכתבה יצפו איש מיליון
 הישראלית, בטלוויזיה צופה הוא שגם אמר עלמי

הערבית. במהדורה אך
 לאפשר השייח׳ הסכים הקצרה השיחה אחרי

 האוורות, את לצלם הישראלית הטלוויזיה לצוות
 ניגש סממה האישור. ועליו פתק לסממה נתן והוא

 אך צוות־הצילום, את להכניס כדי לשער
 שלא אמרו הם להיכנס. להם התירו לא השוטרים

 מן אישור גם דרוש המופתי, מן באישור רי
 הגיע המתנה של שעה רבע אחרי המישטרה.

לצלם. נכנס והצוות המבוקש, האישור
 אפשרות שום היתה לא לאנשי־הווקף

 אנשי־הטלוויזיה, של בואם לקראת להתכנון
כד מראש, בואם על הודיעו לא שאלה מכיוון

סממה כתב
מוקדמת הודעה בלי צילום

 שאיש מבלי אותנטיים, היו שנעשו שהצילומים
 אילו גם עובדות להעלים או להסתיר היה יכול
רצה.

 ואנשי- הווקף אנשי נלוו לצוות־הטלוויזיה
 בצילומים, התערב לא מהם איש אר המישטרה,

 האורוות בתוך שרצה מה כל לצלם הותר ולסממה
אל־אקצה. למיסגד שמתחת

• עמיחי שר שיר כתב פרי
 המישדר ומגיש עורך שפירא, למולי •

 ראיון על נעים, בילוי בגל״ץ, המרענן השבועי
 שפירא פרי. מנחם הפרופסור עם ומעניין קצר

 עמיחי, יהודה של החרש סיפרו על פרי עם שוחח
 הסביר פרי תשוב". אדם ואל אתה מאדם ״כי

 עמיחי. של משיריו כל־כך מתלהב אינו שהוא
 נהג בית־ספר, תלמיד כשהיה שבילדותו, למרות
 טען הוא לשולחן. מתחת ספריו את לקרוא

״אנחנו ואמר; בשיריו הרבה חושף אינו שעמיחי

 עמיחי. של שיר לכתוב היום יכולים בקלות
 שואל לאוטובוס/והנהג עולה אשה למשל:

הסוף?״ עד לנסוע רוצה אותה/את
 פופולארי זאת בכל שעמיחי אמר שפירא

 וידוע מוכר שהוא בחנויות, אזל שסיפרו מאוד,
 משום אותו אוהב אינו פרי ואולי העולם, בכל

 הטענה את הזים פרי שלו. לקליקה שייך שאינו
 עמיחי אלא קליקות, של עניין לא שזה והסביר
אחרים. ממשוררים יותר לתרגום קל פשוט

ג צל
פרטיות רישת ברי
 המישדר ומגיש עורך עבאדי, ליוסי •

 בגלי־צה־ל, הנוכחי במצב השבועי החדשותי
 היו״ר קרייתי, אלי עם שחצני ראיון על

ועד־טכנאי־הטלוויזיה. של המחליף
 בקונסנזוס כמעט כולו, הציבור היה השבוע

 נגד ובעיקר הטכנאים, של צעדיהם נגד נדיר,
 שייך עבאדי שגם יתכן המירקע. האפלת

 צריך הוא אין כמראיין אך זה, לקונסנזוס
 אמור הוא הפרטיות. דיעותיו את להשמיע
ולשמוע. שאלות לשאול — כלומר לראיין,
 כשנימת בוטה, בצורה קרייתי את ראיין הוא

 את למאזינים ונתן ומזלזלת, שחצנית קולו
 ומה המרואיין יאמר מה חשוב לא כאילו ההרגשה

 למאזינים ואל בהם מאמין אינו הוא הסבריו, יהיו
 עבאדי נכנע שהפעם חבל בהם. להאמין

 את מגיש הוא שבדרך־כלל מכיוון לריגשותיו,
מיקצועי. באופן המישדר

רקשי־קליטה נזישדר
 על קסטל ולחברת שגריר למיכה •

 גירוסלם, הלו שנקרא ורדוד, ברמתו ירוד מישדר
 המיש־ ולתיירים. דוברי־אנגלית לקהל והמיועד

 על סיפר כתבות, מכמה מורכב שהיה דר,
 הסברים אפילו מבייש שהיה באופן ירושלים
 דק, מיכאל בקליטה. המתקשים קטנים לילדים
 הוא כאילו הצופים אל דיבר הכתבות, את שהגיש

 והתייחס למתחילים, לאנגלית בשיעור מורה
לא־נבונים. אנשים כאל אליהם
 היחידה הכתבה ירודה. היתה הכתבות רמת גם

 של הטלוויזיה על דיברה מעניינת, אולי, שהיתה, .
 לשפר מה הרבה היה שם וגם הקיבוץ־הארצי,

ותוכנית. מיקצועית מבחינה
 הישראלית הטלוויזיה מצאה מה ברור לא
 נכונה כן אם אלא הזה, המישדר את לשדר

בחינם. אותו קיבלה שהיא השמועה

המירקע מאחורי
בבניין מישטרה

 בבניין נהגים שני בין שהתפתחה מריבה
המישטרה. של התערבותה את הצריכה הטלוויזיה

 למושבה נסיעה על ביניהם רבו הנהגים שני
 מה שאלות. יש התוכנית הקלטת לצורך מנחמיה,
 הסתיים עובדים, שני בין כוויכוח שהתחיל

המישטרה. של בהתערבותה
שבת שומרי

 במיסדרונות השבוע שרר מדומה שקט
 בבית־הדין שניתן צו־הביניים אחרי הטלוויזיה,

 בצהריים. השבת ביום הופרע השקט לעבודה.
 לעבודה, יוצאים אינם כי אז החליטו הטכנאים

בשבת. עבודה אישור להם שאין מכיוון
 להגיע אחרון נסיון נעשה השישי ביום

 איגוד לבין רשות־השידור הנהלת בין להידברות
 למוצאי־ פגישה ונקבעה בהסתדרות, הטכנאים

 אורי גם להשתתף היו אמורים שבה השבת,
איגוד יו״ר שנקמן, וזלמן הרשות מנכ״ל פורת,

השבדים אחרי בולשים אין
 הותקנה בירושלים ישראל קול בבנייני

 אפשרות יש זו במרכזת חדשה. מרכזת־טלפונים
 שיחה כל לגבי שתרשום מדפסת, להתקין טכנית

שלה. הזמן משך מה וגם ולאן. היא מאין
 על המדפסת את להרכיב רצו המינהל אנשי
 על־כך. לעובדים להודיע מבלי החדשה המרכזיה
 הפרטיות. בעיקר שיחותיהם, אחרי ולעקוב
 כפול וטו הטיל הרדיו, מנהל לב־ארי, גידעון

 הסכים לא הוא עובדי־המינהל, של זה רצונם על
 ולא העובדים, של גבם מאחורי דבר לעשות
 טען לב־ארי המרפסת. להתקנת כלל הסכים
 ירצה ואם העובדים, אחרי לעקוב מוכן אינו שהוא

אחרות. דרכים ימצא זאת, לעשות
 עובדי־המינהל של העיקריות הטענות אחת

 מדפסת הותקנה הלימודית בטלוויזיה שגם היתה
 אך העוברים. של ידיעתם ללא עובדת והיא כזו.

המנהל. במישרדי התקבלו לא הטענות
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לב־אדי מנהל
חשאי עיקוב

אומרים). הם מה (ראה בהסתדרות. הטכנאים
 כי ועד״הטכנאים הודיע בבוקר השבת ביום

 מכיוון בשבת, לעבודה חבריו את מוציא אינו הוא
 כזה היתר־עבודה בשבת. היתר־עבודה בידם שאין

 והרווחה, במישרד־העבודה מיוחדת ועדה נותנת
 היתרי־עבודה הטלוויזיה בידי יש שנים מזה אך
 שבת בכל עובדים שלמעשה בעוד טכנאים, 26ל־
 ניידות־ את בעיקר מפעילים הם טכנאים. 46

במיגרשי״הכדורגל. השידור
 סירבו הטכנאים כי בהנהלת־הרשות כששמעו

 הפגישה ביטול על החליטו כרגיל, לעבודה לצאת
 שהיה המשא־ומתן פוצץ וכך ההסתדרות, עם

באיבו.
 היועץ זמיר, יצחק פרופסור לחץ בינתיים
 להגיש רשות־השידור, על לממשלה, המישפטי

 לפי לעבודה. האיזורי בית־הדין החלטת על ערר
 קוקה יחזקאל של השעייתו בוטלה זו החלטה

 את בינתיים, לעזוב, חוייב הוא אך העבודה, מן
טוע בפרקליטות ועד־הטכנאים. כיו״ר תפקידו

 כי חוקי, אינו בבית־הדין, שניתן זה, צו כי נים
בסמכותו. שאינו בעניין התערב השופט

 של החלטה היתה קוקה את להשעות ההחלטה
 החלטה וזו רשות־השידור, של הוועד־המנהל

 זמיר בה. להתערב לבית־המישפט שאל חוקית
 את בעצמה תגיש לא הנהלת־הרשות שאם טען

 שזהו מפני פרקליטות־המדינה, אותו תגיש הערר,
 לו ולתת להזניחו מכדי וחשוב עקרוני נושא

לתקדים. ליהפך
 על הממונה והשר שר־החינוך נבון, יצחק

 ערר, להגיש שלא מצירו, לחץ, רשות־השידור,
 לסיים שיוכלו הצדדים חשבו ימים כמה ובמשך

 בית־ של הנוספת בעזרתו צורך בלא הדיונים את
הדין.

 לבית־הדין, בקשה הרשות הגישה השישי ביום
 התקבלה, הבקשה ערר. להגיש לה שיתיר

הערר. הוגש ובעיקבותיו

המיקרופון מאחורי
 בתשובה חוזרים
בשאלה ובאים
 אל מהדת שהלכו אנשים עם ראיונות סידרת
 במהלך בגלי־צה״ל תשודר ולהיפך החילוניות

 שאלות במיסגרת תשודר הסידרה פברואר. חודש
 יעקב של השבועית הראיונות תוכנית אישיות,

 שבת יום בכל בגלי־צה״ל אגמון (״יענקלה")
, בצהריים.

בן־ יוסף הפרופסור יהיה הראשון המרואיין

שי מפקד
הזמנה בלי דמוקרטיה

באוניבר למחשבת־ישראל החוג ראש שלמה,
 דרכו, בתחילת אנטי־ציוני שהיה תל־אביב, סיטת
 גוש־ ואוהד קוק הרב של מחסידיו הוא והיום

אמונים.
 מנחם של בנו אילון, ארי יהיה השני המרואיין

 (מי העליון בבית־המישפט דתי שופט אילון,
 אילון־ נשיא־המדינה). למישרת מועמד שהיה

 היוצא ביותר, לחילוני והפך דתי מבית בא הצעיר
 הכנת כדי תוך זאת עושה הוא הדת. נגד במסע

בתלמוד. דוקטורט
 מסויימת תקופה אילון הלך דרכו במהלך

שם. נשאר לא אך החרדי, לכיוון

לשדר
גירושין

קלים
 של הוועד־המנהל ידו־ ינון, מיכה

 המתנגדים אחד היה רשות־השידור,
 על נעמת של לתשדיר־שרות העיקריים

הנישואין. לפני בני־זוג בין הסכם־ממון
 תש• פסלה לתשדירי־שרות הוועדה
 בין נאמר, שבו נעמת, של דיר־שרות

 מיותרים. סיכסוכים למנוע ״כדי השאר:
 כה עד שהיה רעיון נעמת לכם מציעה
 המסדיר-את הסכם — מעטים נחלת

 נעמת לאשה. הבעל שבין עיסקי־הממון
 כאלה להסכמים דוגמות מיספר הכינה
 לזמננו. ומתאימים ההלכה ברוח שהם
 שלא לכתובה. תוספת שהוא ממון הסכם

שיהיה.״ טוב אבל תצטרכו,
 לעורר עלול כזה שטקסט טען ינון

 טענו חברי־הוועדה שאר קלים. גירושין
 שהדבר כזה, להסכם בעם קונסנזוס שאין

לזר״ בשל אינו ושהעם מחלוקת מעורר
 שיוזמו הרעיון, את גיבשו בנעמת

 רויו־צבי, אריאל ד״ר דתי, איש היה
 תל- באוניברסיטת עברי למישפט מרצה
 רבנים עם גם נבדק הנושא אביב.

ועורכי־דין.
 בשתי נדון נעמת של תשדיר־השרות

 בישיבה ועדת־התשדירים. של ישיבות
 הנוכחים, בץ סוער ויכוח היה הראשונה

 באותה להחליט. שלא הוחלט ובסופו
 חברת ליין, עבריה נכחה לא ישיבה

 היחידה האשה שהיא מליאת־הרשות,
 אך השניה, בישיבה נכחה היא בוועדה.

שהוא. כמות התשדיר נגד היא נם היתה
 תגיש והיא לוותר, כוונה אץ בנעמת

 ואז יתכן הוועדה. החלטת על עירעור
 ואז בתשדיר, שוב לדון הוועדה תיאלץ
 הטקסט על לסנגר נעמת נשות יוזמנו
שלהן.

 אהוד הד״ר של: בנו הוא השלישי המרואיין גם
 במחשבת־ דוקטור שהוא לוז, קדיש של בנו לוז,

 למרות דתי. השנים במשך נעשה הוא ישראל.
 את לקיים מקפיד הוא לראשו, כיפה חובש שאינו

 האורתודוכסים נגד שהוא טוען אך המיצוות, כל
החזרה־בתשובה. נגד ויוצא

 הרץ, נוח הוא זו בסידרה האחרון המרואיין
 יום־ במילחמת והשתתף בחיל־האויר טייס שהיה

 היה והוא סוריה, בשמי מטוסו הופל או הכיפורים.
 כשהשתחרר זו. במדינה שבוי ארוכה תקופה
חר בישיבה נמצא הוא היום לצבא. חזר מהשבי

אגודת״ישראל. פועלי של במושב ומתגורר דית

גלי־צה״ד את מחרימים
 שלושה השבוע מתקיימים הכנסת במישכן

הפולי בחיים ״התיקשורת הנושא על ימי-עיון
 בימים שיידונו הנושאים בין בישראל״. טיים
 המדיה בדמוקרטיה, ותיקשורת חינוך אלה:

 נציגים ועוד. בדמוקרטיה, המקומי והשילטון
 אמצעי־התיקשורת, מכל ופחות יותר בכירים
 חלק לקחת הוזמנו בארץ, והאלקטרונית, הכתובה

 מרכז־ההסברה, על־ידי שאורגנו בימי־העיון,
 והאיגוד רשות־השידור לקומוניקציה, המרכז
 חוץ הוזמנו כולם עיתונאי־ישראל. של הארצי
הצבאית. השידור תחנת גלי־צה״ל, מאחד:

 מחאה מיברק שלח התחנה, מפקד שי, נחמן
לשונו: וזו הכנסת ליו״ר

 מנהל הילל, שלמה מר הכנסת, יו״ר ״לכבוד
 המרכז מנהל שץ, יעקב מר ההסברה, מרכז

 רשות- מנכ״ל כץ, אליהו ד״ר לקומוניקציה,
 עיתונאי איגוד ויו״ר פורת אורי מר השידור,
אלון. יצחק מר ישראל,

המשו הודעתכם את רבה כשימחה ״קיבלתי
 של במקומה העוסקים ימי״עיון שלושה על תפת

בישראל. הפוליטיים בחיים התיקשורת
 המשתתפים כל מבין כי למצוא ״נדהמתי

 שמה נשמט בתוכנית, חלק הנוטלים המכובדים
גל״ץ. הצבאית, השידור תחנת של

 על האמונים התוכנית, עורכי כי יתכן ״האם
 אומרת היתר בין כי שכחו הדמוקרטיה, עקרונות

 עמדות בריעות, וריבוי פלורליזם הדמוקרטיה
וקולות?
 ההתעלמות על צער להביע אלא לי נותר ״לא

 יתוקן זה' פגם כי מקווה ואני מגל״ץ, המכוונת
בעתיד.

גלי־צה״ל.״ מפקד שי, נחמן ״בברכה,
טי ענדג מס ■■ סד
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