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שידור
המיקרופזן מאחורי

הוכחש דא
 מנשה, כרמלה שפירסמה בלעדית, ידיעה

 בתל־אביב, לענייני־מישטרה קול־ישראל כתבת
 אנשי־ את ולהסעיר גלים להכות ממשיכה

 מיני כל על־ידי הוכחשה הידיעה המיקצוע.
 נכונה. שהיא על־כך עומדת מנשה אך גורמים,
היה: כך שהיה ומעשה
 7 השעה של במהדורת־החדשות השישי, ביום
 המישטרה פשטה שלפיה ידיעה פורסמה בבוקר,

 ותפסה בתל־אביב, מס־ההכנסה מישרדי על
 גצל נגד בפרשת־החקירה הקשורים מיסמכים
 הקבלן אפל, דויד ונגד חוקר־המס, אייזנברג,

ואיש־העסקים.
 למישטרה בתלונה פנו מס־ההכנסה אנשי

 סגן־ניצב המישטרה, דובר זו. ידיעה בעיקבות
 לא כי נאמר שבה הודעה לפרסם מיהר גונן, עדי

 הדובר מס־ההכנסה. מישרדי על פשיטה נערכה
 באו אגשי־מישטרה כי בהודעתו הכחיש לא

 לכנות אי־אפשר לטענתו, מס־ההכנסה. למישרדי
 תיאמו חוקרי־המישטרה כי פשיטה, הדבר את

 וזכו מס־ההכנסה, אנשי עם דבר־בואם את מראש
מצידם. מלא בשיתוף־פעולה

וזו לשידור, הדובר תגובת את העבירה כרמלה

מנשה כתבת
.שקרניתד

 9 השעה של החדשות במהדורת שודרה אכן
בוקר. באותו

 נציב רבינוביץ, יאיר התארח היום אותו בצהרי
 בבית־סוקולוב המיסחרי במועדון מס־הכנסה,
 מכל הידיעה את והכחיש עמד ושם בתל־אביב,

 מישטרה היתה לא כי טען רבינוביץ וכל.
נכונה. אינה הידיעה כל וכי מס־הכנסה, במישרדי

רבי־ של עוזרו צרפתי. אברהם ירד בינתיים

מיספר
ו־י1ס

תו־ את לגלות כשהחליטו דווקא
 הצליח לא המאזינים מן שאיש השעה,
ואח מחודשיים, יותר במשר אותו לגלות

 שקלים 5000ל־ הגיע כבר שהסכום רי
 התו את שגילה אומלל מאזין היה חדשים,

בכסף. זכה ולא
עורכי־התוב־ החליטו שעבר בשבוע

 לתת בגלי־צה׳יל לעכשיו נכון נית
 החמישי היום עד הזדמנות למאזינים

 המאזינים מן איש תו־השעה, את לגלות
 דובי התו, על האחראים ושני הצליח, לא

 כי למאזינים הודיעו קרפל, ודני לנין
הראשון. היום של בתוכנית התו את יגלו

אומלל, מאזין מוזר: דבר קרה אז אבל
 לתחנה, צילצל ויינשטיין, יפתח בשם

 התו. את לפצח הצליח כולם ולתדהמת
 ארוך זמן במשד ניסה כי סיפר המאזין
 שב־ מביתו בטלפון. התחנה את להשיג
 כי סיפר הוא הצליח. לא אך עילית, נצרת
להת כדי לתל־אביב במייחד נסע אפילו
לשווא. אך משם. קשר

 אותו לזכות יכלו לא התוכנית עורכי
 מיספר בונוס: לו נתנו אך הגדול, בפרס
 בפעם לצלצל יוכל שאליו סודי טלפון
 מהו — יידע אם — כששיידע הבאה

תו־השעה.

 את שם ופגש בית־סוקולוב למיזנון נוביץ,
 במקום שהיו עיתונאים עשרות בנוכחות מנשה.
 אף היה לא ״שקרנית! לה: וקרא עליה התנפל
 הידיעה כל מס־הכנסה, במישרדי (אחד) שוטר
 את איבדה שלא מנשה, וכזב!" שקר שלך

 את לומר מוכן הוא אם אותו שאלה עשתונותיה,
 על וחזר הסכים צרפתי למיקרופון. הדברים
דבריו.
 בעצמו רבינוביץ גם ירד אחר־כך קצר זמן

 היא אליו גם בכתבת. הוא גם ופגש למיזנון.
 למיקרופון. התייחסות ממנו וביקשה ניגשה

 היו לא לו שנמסר ככל כי ואמר חזר רבינוביץ
 באותו מס־ההכנסה במישרדי אנשי־מישטרה

הקודם. בשבועי לא וגם שבוע,
 ידיעות בצהרון פורסמה בבוקר הראשון ביום

 מס־ אנשי מפי לידיעה הכחשה אחרונות
 אריה העיתונאי של היתה הידיעה ההכנסה.

 עצמה. הכתבת את לשאול טרח שלא אבנרי,
 שקיבלה, בגירסתה לדבוק ממשיכה מנשה

 במס־ בכירים ממקורות גם אישור לדבריה,
במישטרה. בכירים ממקורות וגם ההכנסה,

ברדיו, הן מנשה, כרמלה עם העובדים אנשים
 לא מעולם כי לספר יודעים במישטרה, הן

 כמי ידועה היא וכי כה, עד שלה ידיעה הוכחשה
 אותן מעבירה שהיא לפני היטב ידיעות שבודקת
 אם במינוח: נעוצה המריבה וכל יתכן לשידור.

 או ״פשיטה", במילה להשתמש צריכה היתה
יותר. רכה אחרת, במילה

מוסיקאליים כיסאות
 התנהלו בתל־אביב קול־ישראל במישרדי

 חדרים. על עקובות־מדם מילחמות האחרון בזמן
 את הותירו לאחרונה שאויישו מישרות כמה

חדרים. ללא בעליהן
 ארוכה תקופת־כהונה שסיימה ברזל, אסתר

 נאלצה מישדרי־התעודה, מחלקת כמנהלת
 רעיה החדשה, המנהלת לטובת חדרה לפנות

 רצתה לא לשעבר, כמנהלת ברזל, אך גניאל.
 שממנה פינה, לבסוף ומצאה חדר, ללא להישאר

תוכניות. עורכת צור, אילנה לצאת נאלצה
 מחלקת־ כמנהל שמונה סטן, אפרים

 לפנות נאלץ הוא חדר. הוא גם חיפש הדראמה,
 במיכרז איתו שהתמודד בניאל, רן את מחדרו
 בלה של בחדרה התנחל בניאל התפקיד. לאותו

 שעזבה המחלקה, של הקודמת המנהלת ברעם,
שנתיים. לפני תפקידה את

 והשתלטה היא, גם התרחבה מחלקת־החדשות
 דודי גם הקומה. באותה נוספים חדרים שני על

 קול־ של תל־אביב מערכת ראש מרגלית,
 יותר ומשופר חדש לחדר בקרוב יעבור ישראל,

כיום. יושב הוא שבו הכוך מן

מיכרז סזף־סזף
 מיכרז לאוויר לצאת עומד הקרובים בימים

מנהל־הטלוויזיה. למישרת חדש
 חודשים כמה מזה יש אומנם טעות. לא זו לא,
 מונה יבין אבל יבין, חיים והוא לטלוויזיה, מנהל

מיכרז. עבר ולא כמנהל־בפועל
 ומייגע, ארוך סיפור זה מיכרז? עבר לא למה

 קצת או וחצי שנה לפני רחוקה בתקופה שהתחיל
 את סיים הקודם, המנהל סער, כשטוביה יותר,

 יבוא מי לקבוע היה שאמור המיכרז תפקידו.
 ובלתי־ סוערות מריבות בגלל נערך, לא במקומו

 למיניהם. פוליטיים וגופים אישים בין מתפשרות
 מנהל בראל, יוסך אז הוצב למריבות כשסתום

הישר הטלוויזיה כמנהל בערבית. הטלוויזיה
 את עזב בראל לפרץ, גרם השסתום אך אלית.

 יבין מונה נמשכות מריבות ואחרי תפקידו,
כמנהל־בפועל.

 והוא מנהל־בפועל, להיות בינתיים נמאס ליבין
 נסתרות כוונות למרות נבחר. מנהל להיות מבקש

 ועדת־ הרכב את לשנות אנשים מיני כל של
 הרכב את מליאת־הרשות אישרה המיכרזים,

 יבחר לפיו ימימה, מימים שהיה כפי הוועדה
 מנהל־ את שונות, בתוספות הוועד־המנהל,

הטלוויזיה.
 פנימי, מיכרז זה יהיה בינתיים, שידוע כמה עד
 כמה עד עובדי־טלוויזיה. רק לגשת יוכלו שאליו
 לתפקיד, אחר מועמד רק יש בינתיים. שידוע

עצמו. יבין חיים והוא
 יוסי ביניהם נוספים, מועמדים כמה היו בזמנו

 סוכם ואז חטיבת־התוכניות, מנהל כיום צמח,
 אחר־כך ומקבל לתפקיד הדרך את מפנה שצמח

סגן־המנהל. תפקיד את

הצנזורה תלונת
 אורי לפני התלונן הראשי הצבאי הצנזור

 ששודרה כתבה על הרשות, מנכ״ל סירת,
 הצנזורה. אישור את שקיבלה מבלי בטלוויזיה

 של בפורום־החדשות הראשון ביום הועלה הנושא
הרשות.
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שפטה הטלוויזיה
 מיכתב שלח פרקליט־המדינה, בלטמן, יונה
 על לו סיפר ובו מנכ״ל־הרשות, פורת, לאורי

 בקשר העליון בבית־המישפט שהתקבל פסק־דין
 כתבה בעיקבות שהורשע אדם שהגיש לעירעור
וחצי. שנה לפני בכולבוטק ששודרה

 מקבל כשהוא אדם צולם האמורה בכתבה
 ונגזרו הורשע לדין, הועמד האיש כספי־שוחד.

 בעירעור בפועל. מאסר של וחצי שנה עליו
 עונשו את כי אמר העליון לבית־המישפט שהגיש

 העירעור בטלוויזיה. החשיפה על־ידי כבר קיבל
 בפסק־ טענו השופטים מן שניים אך התקבל, לא

 חשודים לחקור יכולה אינה הטלוויזיה כי הדין
 בטרם בהם לפגוע יכולה ואינה המישטרה, במקום

למיכתב. השיב טרם פורת מישפט.

ראזהד עוברים
מחלקת־הדרא־ של האירגון־מחדש במיסגרת

 מנהל־המח־ לונדון, ירון החליט בטלוויזיה, מה
 המירקע. על חדשה תוכנית להעלות לקה,

 את תחליף אמנויות, אוהל שתיקרא התוכנית,
הקיימת. גלריה התוכנית

 מהם וביקש אנשים לשני לונדון פנה בינתיים
 גרבוז יאיר האמן החדשה: התוכנית את להגיש

שילון. דן הוותיק, ואיש־התיקשורת
 התחילו להצעה, ענה טרם ששילון למרות

 וכבר ובחישות, רחישות במיסדרונות־הטלוויזיה
 המתנגדים, לו. המתנגדים עובדים בוועד יש

 אינם הסוסים, לפני העגלה את הפעם שהקפיצו
 כשהבניין מבחוץ, אנים למירקע שיגיעו רוצים
במחוסרי־עבודה. מלא

 האיש אמוץ, חנינא יפיק התוכנית את
 של הראשון המפיק והיה כולבוטק את שהמציא
 ,מנהל־ היום לב־ארי, גידעון לפני זו, תוכנית
גינת. רפי ולפני הרדיו,
 יפתור הוא זו תוכנית יפיק אכן אמוץ אם

 הדוקו־ המחלקה מנהל דרורי, לגידעון
 של אי־העסקתו בעיית את בטלוויזיה, מנטארית

ומנוסה. מיקצועי איש

התרותנוי□ עד

 שנתן הרצאה על הטלוויזיה, של הצבאי הכתב
 לפני בסימפוסיון נאמן יובל פרופסור ח״כ

 מדינת־ של הגרעין ענייני היה הנושא סטודנטים.
ישראל.

 העביר מחלקת־החדשות, מנהל שטרן, יאיר
 הכתבה. של דיברי־הקישור את הצנזורה לאישור
 אבל במלואה, הכתבה את לראות ביקשה הצנזורה

 בפורום בפומבי, נאמרו הדברים כי הודיע שטרן
ולא־ יהודיים סטודנטים נוכחים היו שבו גדול

 בלומפילד באיצטדיון מישחק״הכדורגל את בצהריים ביום־השבת ששידר דבורין, דני
 עצמותיו. לשד עד נרטב ושערים, שירים התוכנית למאזיני
יושב שבו שידור. מתא ״משדרים שהתייבש, אחרי דבורין הסביר בעולם,״ אחר מקום ״בכל

שילון מועמד
לבית מחוץ

 הדברים את להעביר צורך רואה לא והוא יהודיים,
שודרה. אכן הכתבה לצנזורה.

 לנוהל לחזור פורת ביקש בפורום־החרשות
 זה מסוג רגישים דברים יש אם — שלפיו הישן,

 מנהל־ יבין, חיים אל אותם להעביר יש —
ולגיר בכתבות־טלוויזיה, כשמדובר הטלוויזיה,

 בכתבות כשמדובר מנהל־הרדיו, לב־ארי, עון
 אמר כך, לפורת. יודיעו והם קול־ישראל, של

 ולנסות הצנזור לפני לערער יוכל הוא פורת,
ויוכל צודקות, נראות אינן אם החלטות, לשנות

כשבת דבורין שדר־־םפורט
כוס־קפוזז

 אותר״ אוכל אתה ופה כוס־קפה, אפילו מקבל והוא בעניבה, וענוב במיקטורן לבוש השדר
התחתונים.״ עד ונרטבתי הצטננות חטפתי עצמה. בעד מדברת והתמונה

 והמאמנים שחקני־הספסל גם השבת. באותה שגרטב היחידי המיקצוע איש היה לא רבורין
 בכל למדי. נרטבו הרדיו, ואנשי השדרים עם ביחד הראשונות בשורות היושבים הקבוצות. של

 בארץ מהרטיבות. שחקני־הספסל על המגן אלה. ספסלים מעל שקוף גגון יש בעולם אחר מקום
אין.

 החורף, בעונת במיגרשי־הכדורגל העגומה המציאות את המכירים קול־ישראל. שדרי אבל
נרטבים. הם הנ״ל, הציוד למרות ובמיכנסי־גומי. מיוחדת בשיכמיה מצטיידים
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