
שידור
המירקע ,מאחזר

הרדיו ליצני
 ירושלים, סניף של אל־סם אגודת אנשי

 הקט״ תחרות את השנה, וגם שנה, מדי המארגנים
ביק לשחקני־הכנסת, שחקני־הטלוויזיה בין רגל
 להנחות בקול־ישראל, שדר פרי, ממנחם שו
 לא הרדיו, מנהל לב־ארי, גירעון המופע. את

להנחות. לפרי אישר
 לברר כדי ללב־ארי שהתקשר סירת, אורי

ישחקו הטלוויזיה שאצילי יתכן שלא נענה מדוע,

פרי שדר
לאצילים לא

 בטלוויזיה כי הסביר לב־ארי ינחו. הרדיו וליצני
 את לערב סיבה ואין למכביר, מוכשרים מנחים יש

לא־לו. בעניין הרדיו
המועד לפני חזר

 על תמהו ובטלוויזיה ברשות״השידור בכירים
 נעדר הטלוויזיה, מנהל יבין, חיים כי העובדה

 הטכנאים מילחמות של הסוערים בימים הארץ מן
 יבין טרח לא מרוע התפלאו הם המירקע. והאפלת

 המאורעות. על כששמע לארץ מייד לחזור
יצחק עם ביחד למונטודקארלו נסע יבין

 עד חתם
הטופסים

הת בירושלים טבנאי״הטלוויזיה
 אורי של ללישכתו להתפרץ נוונו
המ של בשיאה הרשות, מנכ״ל פורת,
הרשות. הנהלת לבין בינם ריבה

 פורת היה בבוקר החמישי ביום
המ הטכנאים בתל״אביב. בפגישה

 לכיוון פורת כשיצא בירושלים. תינו
טכ הודיעו בבירה, מישרדי-הרשות

 ני ירושלים לטכנאי תל-אביב נאי
למישרד. נדרנו המננ״ל
 ליד וישב למישרדו הגיע פורת
 פרצו אחר-כך קצר זמן שולחנו.

 מניפים כשהם ללישנה, הטכנאים
 טיט- בקול וקוראים וכרזות שלטים

הרשות. הנהלת נגד מות
 שולחנו על מונחים היו זמן באותו

 ניירות, של ערימות נמה המננ׳ל של
 ובחתימה בקריאתם עטוק היה והוא

 חיו השולחן שעל הניירות עליהם.
 הטכנאים של שעות-נוטפות טופטי

 אישר ההפגנה ולמרות המפגינים,
הנוטפות. השעות את פורת
 היחידי המשעשע הרגע היה זה

 שעברה הטוער, השבוע במהלד
רשות״השידור.

וטעה
הפוכה

 בלילה השישי ביום טילפנו רבים מאזינים
השי על קשות והתלוננו גלי־צהיל, לתחנת

 את באישון-לילה הטרידו אף חלקם דור.
הצבאית. התחנה מפקד שי, נחמן

 הטלפונים של הפיתאומי למבול הסיבה
 ומגיש עורך ,קוטנו* יואב מוזרה: היתד,

 באופן החליט בגל־ץ, מוסיקליות תוכניות
 חדשנית מוסיקה לילה באותו להשמיע מכוון

 התוכנית של השניה השידור בשעת ומיוחדת.
 כל את שידר בלילה, 2ל־ 1 השעה בץ שלו,

להתחלה. הסוף מן במהופך: קיטעי־המוסיקה
 המוסיקלי הנסיון על הודיע קוטגר
 ובאמצעיתה, השניה השעה בתחילת למאזינים

 בקפדנות ליבו שם ולא אוזנו כרה שלא מי אך
 למאזינים, ברדיו. קורה מה הבין לא לנאמר,

 לילה בשעת לאוזנם התאימו לא שהחריקות
 כי אפשרויות, הרבה היו לא זו, מאוחרת
גלי־צה״ל. תחנת רק משדרת כאלה בשעות

הראשון, ביום לקוטנר שי שערך בבירור

 סיפר הוא מתוכנן. היה הכל כי קוטנר הסביר
 בתוכניתו מאוד וקצר דומה נסיון עשה כי

 התוכנית את הכין והפעם שבועות, כמה לפני
 לדעתו, שהתאימו, בקטעים ובחר במיוחד

הזו. לקונספציה
לערוך יכול אינו שהוא לו הסביר שי

 שעת־ של לאורכה כאלה מוסיקליים נסיונות
 כשאין אותם לערוך יכול שאינו מלאה, שידור

 לעשות יכול ושאינו אלטרנטיבה, למאזינים
 שלו, המחלקה ממנהלת אישור לקבל בלי זאת

 אף.גער המפקד עצמו. משי או עופר, דליה
המעשה. על בקוטנר

 המתקיים סירטי־הטלוויזיה, לשוק שימעוני
 מלאי את לחדש כדי בשנה, פעמיים זה במקום

 עם טלפוני בקשר שהיה יבין, הקנויים. הסרטים
 מאורי וביקש שקורה מה על שמע הארץ,

 לארץ לחזור אישור הרשות, מנכ״ל פורת,
 פורת בטלוויזיה. הטכנאים בענייני בעצמו ולטפל
 בעניין ולהמשיך לחזור, שלא ממנו ביקש

 שהותו את יבין קיצר זאת למרות נסע. שלמענו
 במונטה־קארלו, ענייניו את שסיים אחרי בחו״ל.

 ללונדון לנסוע אמור היה שבוע, היה שבה
 שם לקנות ואף מנהלי־טלוויזיה, עם שם ולהיפגש

 לונדון על לוותר החליט יבין בריטיים. סרטים
במוצאי־השבת. לארץ ושב

 כנראה, יעשה, באנגליה הסרטים קניית את
שבועיים. בעוד לשם הנוסע פורת, אורי

המיקרופון מאחורי
ריגול נזיבצע

באולפ השבוע ביקרו גלי־צה״ל מאנשי כמה
בירו קול־ישראל של והמפוארים החדשים נים

 הרבים החידושים מן והתפעמו התפעלו הם שלים.
 הבניין עם ההדר את כשהישוו קצת קינאו שראו,

התח יושבת שבו והמט־לנפול המתקלף הרעוע,
להע החליטו מקיף סיור אחרי אבל הצבאית. נה

 לתח־ התחנה־הממלכתית מן שיכלולים כמה תיק
נה־הצבאית.

* לישי! רוצה
 עושים התוכנית את המחפש המאזינים מן מי
 של ב׳ ברשת 8ב־ בוקר מדי המשודרת עניין,

 האחרונים. בימים אותה מוצא לא קול־ישראל,
 הרדיופונית הסקאלה על המאזינים יטיילו אם אך

 ממגישי אחד קיטל, שלום את למצוא יוכלו
 בש־ מיבזקי־החדשות את קורא עושיס־עניין,

התח בגלי־צה״ל, דווקא המאוחרות עות״הלילה
הצבאית. נה

 בגל״ץ. שלו שרות־המילואים את עושה קיטל
 לחופשה, בקול־ישראל תוכניתו יצאה לכן

 5ב־ קיטל מסיים המיבזקים קריאת שאת למרות
 היה יכול השינה על מוותר היה ואילו בבוקר,

בקול־ישראל. התוכנית את גם לשדר להמשיך

הרשות בתוככי
הקלפים את טרף היועץ

 טכנאי־הטלוויזיה — המסוכסכים הצדדים
 מאמצים אחרי להסכם, הגיעו — והנהלת־הרשות

 הצדדים, כל על הוסכם אפלים. לילות וכמה רבים
 ציון כי ההסתדרות, על גם מפתיע ובאופן

 השאלטר, ומוריד ועד־הטכנאים יויר סווירי,
 מן בינתיים ויושעה חודשיים של לחופשה ייצא

 למשא־ומתן, ייכנסו הצדדים כי הוסכם הוועד.
 פית־ ואז הטלוויזיה. בשידורי ימשיכו ובינתיים

 והיועץ־המישפטי־ מישרד־המישפטים, נכנס אום
הקלפים. את וטרף בראשו, לממשלה
 באופן הודיע ההסתדרות, מזכ״ל קיסר, ישראל

 ההסתדרות כי הרשות, להנהלת יוצא־מן־הכלל
 בפית- ולעזור בסיכסוך ולהתערב לערוב מוכנה
רונו.

הודיע לממשלה, המישפטי היועץ חריש, יוסף

 ישראל עם בעצמו להיפגש רוצה הוא כי לפתע
 חזר קיסר מפיו. הדברים את ולשמוע קיסר

 חריש הודיע אחר־כך הדברים. אותם על באוזניו
מישפטית, מבחינה כל־כך עומד אינו ההסכם כי

עניין אין

 במישרדו הפרקליטים עם להתייעץ רוצה הוא וכי
אותו. מאשר שהוא לפני

 של הוועד־המנהל גם אישר לא זו מסיבה
 ביום היתה וברשות המוצע, ההסכם את הרשות

 ההסכם נטרפו, הקלפים שכל הרגשה בערב השני
 אותם, סידרו כי מתלוננים הטכנאים קיים, אינו

חריש. של להחלטתו ממתינים והכל

נפסלה הפירסזמת
ברוך, נתן בראשות תשדירי־השרות, ועדת

 ביום תשדירים לאשר שישבה הוועד־המנהל, חבר
 תעשיות- איגוד של תשדיר לשידור פסלה השני,
 ביצרני להכיר מהרשות ביקש האיגוד העץ.

 להם ולאשר נפרדת, כבסקציה המיטבחים
 תעשיות־ איגוד של מאלה נפרדים תשדירים

בסקציה. הכרה אישרה לא הוועדה העץ.
 יצרני־המיטב־ של תשדיר פסלה גם הוועדה

 סיר־ רות נראתה לוועדה, שהוגש בתשדיר, חים.
 סיפרי־בישול, ומוציאה־לאור'של כותבת קיס,

 ומסבירה ומפואר מהודר במיטבח עומדת כשהיא
 יותר, מוצלח יוצא כזה במיטבח הבישול כי לקהל
הישראלי. התקן לפי עשוי שהמיטבח מכיוון

 שהוא בנימוק התשדיר את פסלה הוועדה
 משום וגם לסירקיס, ישירה פירסומת משמש

 יכול מפואר, כל־כך מיטבח המראה שתשדיר,
מופרזת. צרכנות לעודד

שר־הביטחזז אצר פרוטקציה
 הראשון ביום נפגש שר־הביטחון, רבץ, יצחק

בי רבין רשות־השידור. של פורום־החדשות עם
 בעיקר איתו ולשוחח הפורום, עם להיפגש קש
צבא־הקבע. אנשי בעיות על

 הטלוויזיה מנהלי את כולל פורום־החדשות
ובער בעברית הרדיו מנהלי ובערבית, בעברית

 הטלוויזיה של מחלקות־החדשות מנהלי בית,
 שר־ עם הזו ולפגישה ובערבית, בעברית והרדיו

 הטלוויזיה של הצבאיים הכתבים גם באו הביטחון
ובערבית. בעברית והרדיו

 מכובדת, מישלחת הגיעה השר של מצירו
 הצבאי הצנזור שני, יצחק תת־אלוף את שכללה
 דובר־צה״ל, לפיד, אפריים תת־אלוף הראשי,

 לישכתו וראש מישרד־הביטחון דובר הבר, איתן
רבץ. של

 המישלחת של בואה את ניצלו אנשי־הרשות
 מוזרה: בקשה <וביקשו הצבאית־הביטחונית

 סמנכ״ל עמר, עמרם את ממילואים לשחרר
 בהנהלה היחידי האיש הוא עמר ברשות. כוח־אדם
 היה הוא העובדים. עם משא־ומתן לנהל המסוגל

 השני ביום לשרות־מילואים להתגייס אמור
 הבטיחו שר־הביטחון של פמלייתו אנשי בבוקר.
 זה שבאיש שהבינו אחרי לעזור, כדי הכל שיעשו
ישראל. עם לכל הטלוויזיה שידורי כרגע תלויים

 ביחידתו עמר התייצב בבוקר השני ביום ואכן,
שלו. משרות־המילואים שיחרור וקיבל

ת1גי1ל1גינק בעיות
באולפן. שישב לגינקולוג מוזרה שאלה בפיו נשא לקול־ישראל שהתקשר י צעיר חייל

 מרי המשוררת רדיועשרה, השבועית בתוכנית מאזינים לשאלות לענות הוזמן הגינקולוג
 0ר אותה ומגיש פלג ענת עורכת התוכנית את אי. ברשת אחר־הצהריים 4ב־ ראשץ יום

 כמה לפני דומה. במתכונת ברדיו, משודרת שהיתה תוכנית של חיתש היא התוכנית תדמור.
שנים.

 נושאים על מאזינים ושאלות בארץ שונים ממקומות כתבי״נוער של דיווחים יש בתוכנית
שונים.

 אבל הריון, נגד בגלולות משתמשת אומנם שלו החברה כי סיפר לגינקולוג שהתקשר החייל
 המחזור בזמן נמצאת היא כי מגלה הוא הביתה, לחופשה יוצא שהוא פעם שבכל היא הבעיה

 לדחות כדי לקחת, יכולה שחברתו מיותר כדור יש אם הגינקולוג את שאל הוא שלה. החודשי
 יהיה וכך בבית, חופשותיו מועד את לשנות לחייל הציע תדמור רם החודשי. המחזור את קצת

הכאובה. הבעיה את לפתור יותר קל לו

2581 הזה העולם42


