
שידור
ש צר־

ברדיו דו־״שס
שה  קול של המישפטי הפרשן נגבי, •למ

 ניתוח השמיע ודברים דין שבמדות ישראל,
 האלוף על והשלכותיה השב׳׳ב פרשת של מצויין
 הנימוקים בין השוואה שערך תוך מררכי, יצחק

 90 לפני שרווחו לטענות זה בעניין המושמעים
 את ציטט נגבי ררייפוס. פרשת בעת בצרפת, שנה

 גוברים ששיקולי״ביטחון פרס, שימעון של דבריו
 הנגדי הריגול בדה בצרפת גם כי והזכיר החוק, על

 — דרייפום אלפרד הקולונל נגד ראיות
 ביטחון־המדינה כי טען בקלקלתו, וכשנתפס

 היהודי(ראה הקולונל של מחפותו יותר חשוב
).9-7 עמודים

 זכאי מרדכי יצא נגבי, סיכם המזל, למרבה
לדרייפוס. בניגוד בדינו,

הפו של זעמם את השבוע עורר זה ניתוח
 את להדיח כעת הלוחצים הימין, מן ליטיקאים

התוכנית. מן נגבי

צל״ג
שחור סתם
 לחדשות. מבט עורך קרפין, למיכאל •
 מאבק על לחדשות במבט שודר ימים כמה לפני

אפריקה. של הדרומי החלק ממדינות באחת

 אי־ רקע על וטריקות־טלפון סוערים דברים
 שערך בן־מלו, ליומן. מתל־אביב כתבות הכנסת

 מנשה, ברמלה של כתבה מיקם היומן, את
 בתום היומן. בסוף מישטרה, לענייני הכתבת

 מרגלית זמן. מחוסר הכתבה שודרה לא היומן
 כי בבן־מלך והטיח בירושלים הרדיו ליומן צילצל

 לו להגיד צריך הוא וכי העבודה, את מבין לא הוא
איתו. לדבר מוכן בכלל שהוא תודה

המרחץ שר אחותו
 במיטה היום כל לשכב צריך ליצור, .כדי
 אומרת לכך,״ זמן אין לנשים למוזה. ולחכות
 חדר בתוכנית־הרדיו תג׳ר, ציונה הציירת
 ברשת הקרובה, השבת בצהרי שתשודר משלה,

א׳.
 השם את בחרה פלג, ענת עורכת־התוכנית,

 וולף. וירג׳יניה של סיפרה שם על משלה חדר
 יוצרות ישראליות בנשים עוסקת התוכנית
 אין מדוע השאלה את לברר המבקשות וחוקרות,

 קמו לא מדוע או נקבה, ממין שקספיר ויליאם
 לפאבלו איינשטיין, לאלברט נשיות מקבילות

 לוי־ שרה משתתפות בתוכנית ולאחרים. פיקאסו
 זרחי, נורית הסופרת עינבל, מייסדת תנאי,

 היאם מעוספיה, הראשונה הדרוזית המשוררת
 מנהלת נוריאל, וליאורה מוצטפה, קבלאן

למוסיקה. הבינלאומי הפסטיבל
 הנודע המלחין כי בתוכנית גילתה נוריאל

 אחותו, של יצירותיה את פירסם מנדלסון פליקס
 שנשים מקובל היה לא שכן שמו, תחת פאני,

 פאני של הקריירה נבלמה וכך בהלחנה, עוסקות
מנדלסון.

 ועל חדר־עבודתן על הנשים מספרות היתר בין
 שבץ הקונפליקט על מדברות הן חדר־ליבן.
 ובין האשה על בחברה המוטלים התפקידים

 לתאר מעזות אומרות, הן נשים, ליצור. הצורך
הגברים. מאשר כישלונות יותר ביצירותיהן

פאשלות
במכסיקו

קיויתי כתב
המישקפיים! את להחליף

משו השבוע היתר, הטלוויזיה מרכזיית
 את להחזיר שביקשו נזעמים מצופים תקת

ל שנסע הספורט שדר ,,קיויתי ניסיט
מכסיקו.

 בץ המישחק את ממכסיקו שידר קיויתי
 הוא בראזיל. נבחרת לבץ ספרד נבחרת
 את והציג היה, שלא גול לבראזיל, גול העניק

 בשמות בקיאות גילה לא גם קיויתי ספרד. נבחרת של המוכשר כמאמן בראזיל נבחרת מאמן
בזיהויים. וטעה השחקנים

 הטלוויזיה מנהל השבוע קרא סורת, אורי רשות־השידור, מנכ׳׳ל של פנייתו בעיקבות
 גם כי טען יבץ ממכסיקו. לפאשלה פיתרון למצוא ממנו וביקש שטרי ליאיר יבין חיים

 שהרמי. יהודה של האנמית ומפרשנותו לוי אורי של מהגשתו ירושלים, מאולפן מרוצה אינו
מחוקה״. מירושלים.הגשה ההגשה את כינה יבין

 אחד בזוג מישקפיים. זוגות שני יש קיויתי לניסים כי שטרן ליאיר הסבירו ממכסיקו בטלפון
 הנמצא הקטן(מוניטור). הטלוויזיה מסך את רואה הוא האחר ובזוג המיגרש. את רואה הוא

הטעויות. היו ולכן המישקפיים, את החליף נמסר, כך קיויתי, בעמדת־השידור.
 שכן ייכשל. דולר, מיליון חצי שעלה מכסיקו, שפרוייקט חוששים רשות־השידור בהנהלת

התוצאה. מהי לוורא כדי לירדן שעברו סיפרו להתלונן שהתקשרו הצופים רוב

 נשיא הוא קאונדה קנט כי נאמר בחדשות
 בעילום־שם להישאר שביקש אזרח זימבבווה.

 את לתקן וביקש מערכת־החדשות עם התקשר
 ואילו זמביה, נשיא הוא קאונדה קנט הטעות.

 רוברט הד״ר הוא בזימבבווה ראש־הממשלה
מוגאבה.

 את קרפין תיקן לא מבט מהדורת לתום עד
 היתה שאילו ספק אין השמות. שבשיבוש הטעות
 ראש־ או נשיא של שמו בשיבוש כזו טעות נופלת

 את מתקנת הטלוויזיה היתה אירופי, ממשלה
מייד. הטעות

 קרפין, נוטה השחורה באפריקה מדינות לגבי
 את יעברו משובשים ששמות להניח כנראה,
יתרגש. שמישהו מבלי המסך

המיקרופון מאחרי
בתל-אביב מתיחות

 בין האחרונה בעת שוררים קשים יחסים
 המערכת לבין בתל־אביב ברדיו החדשות מערכת

 מערכת ראש מרגלית, דודי בירושלים.
 שלו לכתבים הודיע בתל־אביב, החדש החדשות

 שבעריכת ליומני־החדשות כתבות יעבירו לא כי
סוכנות. לענייני הכתב בן־מלך, אברהם

חילופי־ השבוע היו למרגלית בו־מלו בין

 סיפרו אלה הטכנאים. גברים, גם נכחו באולפן
 הנושא, על חשבו לא מעולם כי המישדר בתום

היוצרות. הנשים של המיגבלות על ידעו ולא
 בארצות־ שנערך בסקר בתוכנית: נוסף גילוי

 הוא לסופרים סופרות בין היחס כי עולה הברית
1:12.

מעלה של ירושלים
 ביום־ מיוחד שידורים ליום נערכים צה־ל גלי

 תשדר העיר״ .איחוד שנות 19 לרגל ירושלים.
 תוכנית ברציפות שעות 19 במשך התחנה

לעיר. מיוחדת
 ישולבו אנסקי אלכם של 707 בתוכנית

 ראש ובו לירושלים, מעל שיחוג ממסוק שיחות
 צה״ל, גלי ומפקד קולק, טדי ירושלים, עיריית
שי. נחמן

 ישודרו הצהריים אחר 5ל״ ועד בבוקר 9 משעה
 ומנקודות־ אגרון בבית צה״ל גלי מאולפן
 הקלטות ראיונות, בעיר, שייפרשו שידור,

מאזינים. עם ושיחות היסטוריות
 שעה במשך שגריר מיכה יראיין היתר בין

 ביניהם הקבועים, יושביו את טעמון מבית־הקפה
 ח"כ זקס, אריה הפרופסור עמיחי, יהודה המשורר

 דויד באום, שלמה הנגבי, חיים ביטון, צ׳רלי
ועוד. מונשיין

הופעה
מדליקה

 תוכי למירקע תחזור הקרוב השישי ביום
 למסיבה. סיבה ליל־שבת, של נית״הבידור

 עורכי־התוכנית של החיפושים במיסגרת
התורן. המנחה גוב גידי יהיה מנחה אחר

[וסם  משינה,קוס להקת תופיע בתוכנית
 שלמה יגנוב ההצגה את אך והדודואים,

 מרחובות באחד רץ ניצן נראה השבוע ניצן.
 ל״ג בגלל ולא לפיד, נושא כשהוא תל־אביב,

בעומר.
 מתחנות־האד אחת את בלפיד שורף ניצן

בביקיני. נערה המראות טובוסים
 סיבה במיסגרת ישודר שצולם האירוע
 לא ינון, רשות-השידור,.מיכה של הדתי שהיושב־ראש מקודם התוכנית מפיקי למסיבה.

התחנה. שריפת את לשידור ויתיר ניצן, של הגימיק על וטו יטיל

ניצן ליצן
לפייד

 מחנה־יהודה בשוק יסתובבו גם אנשי״התחנה
 שגריר מיכה יעבור ומחצות סוחרים. וייראיינו

 ישדר הוא ירושלים. של חיי־הלילה את ויחפש
 בשעות־הלילה הפתוחה במאה־שערים, ממאפיה

 כמו הפתוחים, המעטים מחברים המאוחרות,
 מחנה־ משוק שוב וכמובן והרכבת, בל לה פינק,

הלילה. כל הפתוח יוהדה,
 גון־גרוס ציפי עורכים המיוחד המישדר את
בר־יוסף. וחמי

הראלה לזכר
 יצחק ומישפחת צה״ל גלי יערכו השבוע

 ששירתה מודעי, הראלה של לזיכרה ערב מודעי
 לאחר גם והמשיכה הצבאית, בתחנה כחיילת

שם. בעבודתה שיחרורה
 מישפחת תרמה בתאונת־דרכים, כשנהרגה

 חדר הנקרא חדר בתחנה ושיפצה כסף מודעי
 גלי של כחדר־ישיבות משמש החדר הראלה.

 מבקרים כשמגיעים חדר־אורחים, מעין או צה״ל,
הצבאית. לתחנה

 מיש־ היקצתה למותה, ביום־השנה השבוע,
 צה־ל גלי מפקד לפרס דולר 1000 פחת־מודעי

דל. הראלה שם
 קריטריונים על־פי לשנה, אחת יינתן הפרס
 תחומי בכל עבודה המפקד, על״ידי שייקבעו

הרדיו.

הרבה מועמדים
 וענייני״היום מערכת־החדשות מזכיר יהיה מי

 את אלה בימים מעסיקה זו שאלה בירושלים?
ישראל. קול אנשי

 ייצא כהן, זאב מערכת־החדשות, מזכיר
 היהודית. הסוכנות מטעם לשליחות חודש בעוד

 מישרה על המתמודדים הם רבים ובינתיים
זו. חשובה
 אריה התפקיד: את לקבל המבקשים בין
 הרדיו של הפרלמנטרי הכתב שהיה מי גולן,

 משליחות אלה בימים לחזור עומד גולן בכנסת.
 כשליח לפאריס נשלח הוא בצרפת. שנתיים של

הציונית. בהסתדרות חטיבת־הסטודנטים
 נווה, חנן התפקיד: את המבקש נוסף, מועמד

 הוא והיום כמזכיר־המערכת, לפעם שימש שכבר
 של שידור זהו הטלטקסט. פרוייקט את מרכז

 דרך מחדר־החדשות, הישר החדשות כותרות
המ נוסף, מועמד הלימודית. לטלוויזיה המחשב,

 יורם הוא בירושלים, הכתבים רוב על קובל
החדשות. ביומן ומנוסה בכיר עורך אבגר,

המירקע מאחורי
רעיון דרוש:

הח כמנהל־הטלוויזיה, יבין חיים כשמונה
 לא השאלה מה התוכנית כי היתר, בין ליט,

עוד. תשודר
הטל של הוותיק הכתב טסלר, שימעון

 קצת לטסלר בחוסר־מעש. מאז מסתובב וויזיה,
 מראשי היה שכן בטלוויזיה, אלו בימים קשה

 לניהול כמועמד שילון, בדן שתמכו הלובי
הישראלית. הטלוויזיה

 בבניין־ מוגדר לטסלר יבין בין הסיכסוך
 על־ידי התבקש טסלר שקט. כסיכםוך הטלוויזיה

 יבין יחליט ואז לתוכנית, רעיונות לו להביא יבין
עליו. מקובלות הן אם

 במישכן־הכנסת מסתובב טסלר נראה בינתיים
 הם חנינא. רינה הוותיקיה המפיקה עם

בטל לתוכנית. רעיונות הנראה, ככל מחפשים,
 טוב, רעיון טסלר יביא אם שגם אומרים וויזיה
אותו. יקבל יבין אם ספק

השיקופיחז איש
 מער־ של המוכשר הגרפיקאי שוורץ, יוסי

 10 במשך התפטר. בטלוויזיה, כת״החדשות
 של הגרפיקאי שוורץ היה האחרונות השנים

 מיכאל מבט עורך עם הסתכסך הוא בחדשות.
 אנשי שטרן, ויאיר חלבי רפיק ועם קרפין,

 הוגדרה הסיכסוך מהות לחדשות. מבט
המיקצועי״. הכבוד על כ״חילוקי־דעות

 ותיקי־ על-ידי שהוגדר צה״ל, נכה שוורץ,
 למחלקת־החדשות צורה שנתן כאיש הטלוויזיה

ו למחלקת־הגרפיקה יחזור לשיקופיות, וסיגנון
 סיכ־ בעבר היו כבר לשוורץ אנימציות. יעשה
 השיקופיות, טיב על מנהלי־החדשות עם סוכים

המירקע. על להופיע שצריכות
 מנשה חצות, כמעט עורך ביקש בינתיים

 אות־הפתיחה את לו ייעצב שוורץ כי רז,
 המסכמות. החדשות למהדורת חדשה ושיקופית

פופ. עד התוכנית עם גם יעבוד שוורץ
 שישמש דן, אלעד יחליף שוורץ יוסי את
החדשות. מחלקת של כגרפיקאי מעתה

הרשות בתוככי
סזף קה:1ק מילחמת

 את שהאפיל מי קוקה, חזי עם הגדול הקרב
 הסתיים. דקות, שש במשך הטלוויזיה מסך

 מאיר העליון, בית־המישפט נשיא פסק השבוע
 עקרונית. קביעה שמגר,

סמכות שום אין ועד־העובדים לידר לפיה,

1ט1ט1א
מסת

 שורדת בירושלים היום בחצי במערכת
 הכתב בין רבה. מתיחות האחרון בשבוע
ומ טל, שמואל ישראל קול של הצבאי
הש הוחלפו עמיר נילי היום בחצי פיקת

 עם ראיון כשנקבע מהלומות. כמעט בוע
 חיום, בחצי לתוכנית שרון אריאל השר

 שרון. את לראיין טל הצבאי הכתב ביקש
 בר* קובי כי החליטה התוכנית מפיקת

 את שיפתח הוא התוכנית, מגיש קאי,
 ורק הראשונה, השאלה את וישאל הראית,
 בעוד לראיון. טל אליו יצטרף אחר־כך

הוח שידור, כדי תוך הקו, על שרון אריק
 בין מכות וכמעט דחיפות צעקות, לפו

 התפקיד כי לעמיר אמר טל לטל. עמיר
כתב להיות הוא ברדיו לה שמתאים היחיד

 לה.משוגע!״ קראה עמיר נילי ואילו נית,
 בודה סל את תפס ששר־הבימחון וסיפרה
נשמו. ידיעה

 היחידה הדרך ההנהלה. להוראות בניגוד לפעול
 היא בעיניו, חן מוצא אינו משהו אם לו, השמורה

להתלונן. אחר־כך ורק עליו, המוטל את לבצע
 פגיעה הם קוקה של מעשיו כי פסק שמגר

לדעת. הציבור של ובזכותו בחופש־הניטוי,
 ועד־הטכנאים ירד קוקה, האפיל כזכור

 מהר־הבית, כתבה בעיקבות המסך, את בטלוויזיה,
 מנכ״ל זרה. טלוויזיה מחברת בלוויץ שהתקבלה

 קוקה את העמיד פורת, אורי רשות־השידור,
 מאחוריו, עמדה ההסתדרות מישמעתי. לדין

העליון. לבית־המישפט עירעור והיגישה

—אנטלדי רונית
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