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רט ועוזר־לשעבר ינון יו״ר
הצביעות׳ -רשת

הצביעות לרשת קורבן נפל ״הצופה

צל״ש
רצנחרה הוכחות

 על הטלוויזיה, כתב עזרן, לחנן •
 המיס־ הקשרים על רבת־פרטים כתבה
 לד־ ישראל שבין והביטחוניים חריים

ה החליטה שבו בשבוע רום־אפריקה.
 חוזים על עוד לחתום שלא ממשלה

ערך מדינת־האפרטהייד, עם מיסחריים

עזרן כתב
צנזורה

ש המוצרים של מקיפה הצגה עזרן :
ובכ זו, למדינה ישראל מוכרת אותם
 סקופ חשף הוא ותחמושת. נשק ללם
 המדיניות שתי בין שיתוף־פעולה של

הלביא. בעניין !
האחרון, ברגע כתבתו את ערך עזרן

 לפני קצר זמן בערב, 6ב־ השישי ביום
 זמן ליל־שבת. מבט מהדורת שידור

 כל על שהקפיד הצנזור, עם ישב רב
הוכחות דרש הצנזור ככתבה, ותג פסיק

 שעליהם המקורות את לראות ורצה
 הוא הנתונים. את כשהביא עזרן הסתמך

ה בעיתונים להסתפק מוכן היה לא
הנוש על והמדווחים בחדל, מופיעים

 לו להביא נאלץ ועזרן האלה, אים
 העיתונים הסתמכו שעליהם ספרים,
בחו״ל.

המיקרופון מאחורי
שיר תרמה הטלוויזיה

שנ השירותרום, בלחץ. גלי־צה״ל
 ייערך ביום־העצמאות, שנה בכל ערך

באפ 30ב־ חול, של יום בסתם השנה
 השירותרום קיום על ההחלטה ריל.

 אז עד בלבד. שבוע לפני התקבלה
 בגלל כלל, יתקיים לא שהוא היה נראה

 האגודה־ לבין ליב־י שבין המילחמות
למען־החייל.

 הגופים שני ישתתפו ההחלטה לפי
 היה לא זה, מצב בגלל בשירותרום.

כר להתארגן אנשי־התחנה בידי סיפק
ובאילתור. לחץ תחת נעשה והכל אוי,

 מופע את לארגן הספיקו לא כך
 בדרך־ שהוא, לשירותרום, הפתיחה

 המזל למרבה ויוקרתי. גדול מופע כלל,
 לשי־ הראשונה כתרומה המופע נתרם

 ע־ קרן־אור, אגודת על־ידי רותרום
 מאז הקיימת מצרפת מותת־מתנדבים

 כספים האוספת ששת־הימים, מילחמת
 מופע אירגנו העמותה אנשי לחיילים.

 בריכות־שחייה שתי שחנכו אחרי גדול,
 את בערבה. צה״ל של בסיסים בשני

 לשירותרום, לתרום החליטו המופע
 והתקיים מופע״הפתיחה היה ,והוא

בירושלים. שעבר בשבוע
 הפרק, על שעלתה נוספת, בעייה

 שנה, בכל השירותרום. שיר היא
 הצבאית התחנה מזמינה זמן, די כשיש

 למרבה זמן. היה לא השנה מיוחד. שיר
חדש שיר כתב חפר שחיים נודע המזל

צו השיר הכל־עובר־חביבי. ללהקת
 משר להיות אמור והיה לטלורזיה, לם
ביום־העצמאות. הראשונה בפעם דר

הת דוברת שושני־־אגסי, בתיה
 יהיו אם אנשי-הלהקה את שאלה חנה,

 השי־ כשיר השיר את לתרום מוכנים
 גם פנתה אחר־כך נעתרו. והם רותרום,

 מחלקת־הבידור מנהל גינת, לרפי
 ותרם. נעתר הוא וגם הטלוויזיה, של

 חפר, של רשותו את ביקשה לבסוף
 נקרא השיר הסכים. הוא וגם המחבר,

 דור. גיל אותו והלחין התיקווה, ארץ
 במופע־הפ־ הראשונה בפעם הושר הוא

תיחה.

 ההתפטרות מיכתב
התקבל

 רעיה של מזכירתה קורץ, שולה
 למישדרי- המחלקה מנהלת גניאל,
 מיכתב־ הגישה בקול־ישראל, תעודה

התפטרו את קיבלה גניאל התפטרות.
תה.

 כמנ־ לתפקידה גניאל נכנסה מאז
 אין חודשים, כמה לפני הלת־המחלקה,

 מזכירתה. לבין בינה אידיליה שוררת
 תקופה כבר זו במישרה העובדת קורץ,

 המחלקה את למעשה ניהלה ארוכה,
 שהי- ברזל, אסתר של כהונתה בזמן

קרובות. לעיתים נעדרת תה
 המנהלת, לכיסא גניאל כשהגיעה

 בתפקיד להסתפק קורץ צריכה היתה
 התגלעו השתיים בין אך המזכירה.

 לא וקורץ ותכופים, רבים חילוקי־דעות
 של רעתה את תמיד לקבל מוכנה ודתה

 את שתעזוב פעם לא איימה היא גניאל.
 מיכתב־הת־ הגישה ולבסוף התפקיד,

 תפקיד לה שימצאו וביקשה פטרות
אחר. הולם

 לא ובינתיים התקבלה, התפטרותה
תפקיד. כל עבורה נמצא

חופשה או סיקור
 ל־ קול־ישראל כתב ברקאי, רזי

 ימים כמה לפני חזר ענייני־מיפלגות,
 אלא מתוכננת, היתה לא היא מחופשה.

משונות. נסיבות מכורח לפועל יצאה
 תת־ ישיבת את לסקר נשלח ברקאי

 פו־ פרשת את הבודקת ועדת־הכנסת
 הר הוא בתל־אביב. שהתקיימה לארד,

 שלו, התחום אינו שזה לשולחיו דיע
 לו משלמת אינה הרשות זה על ונוסף
לכ לצאת מסרב והוא נוספות, שעות
תבה.

 מחלקת־החד־ מנהל רום, יגאל
 חד־משנד לו והודיע לברקאי פנה שות,
 שייצא — לא ואם לכתבה, שייצא עית
 לצאת העדיף ברקאי לחופשה. מייד

לחופשה.
לבי ונקרא מחופשתו חזר השבוע

ה מנהל לב־ארי, גירעון אצל רור
רדיו.

 לאריה לבדיקה הועבר העניין
 ואחרי מישנה־למנכ״ל־הרשות, אמר,
 לאורי יוזמן וברקאי ייתכן הבדיקה
הרשות. מנכ״ל סורת,

של קשריו ו ________________

המדיני
 ר• יו׳׳ר ינון, מיכה של נסיעתו

נש לא לדרום־אפריקה, שות־השידור,
 (לראשונה פורסמה היא בסוד. מרה

 לזר סערה יצרה ואף הזה) בהעולם
 אנשי היו במיוחד שרגזו מי קטנה.

 שלפיה החלטה שיזמו מישרד-החוץ,
 ישראליים רישמיים אישים יסעו לא

בררוס-אפריקה. לביקורים
 את הביא בעיתונות הידיעה פירסום

 ובעבר המפד׳׳ל חבר היום רט, יצחק
 המפד׳׳ל, חבר הוא שאף ינון, של עוזרו

הצופה. לעיתון מיכתב לכתוב
 .פיר־ על כתגובה שבא המיכתב,

 ינון. של נסיעתו על בהצופה סומים
בו: ונאמר השני, היום בגיליון הופיע

הרשות בתוככי
מהפרקליט 11טדפ

 דן רשות־השידור של הוועד־המנהל
 לעבודה בית־הדין .בהחלטת השבוע

העיתונ העובדים שכר את להשוות
העיתו לשכר ברשות־השידור איים
 זו החלטה לפי הכתובה. בעיתונות נאים

 תוספת לעובדים לשלם הרשות אמורה
אחוז. שישה של

 לשלם מעוניין אינו מישרד־האוצר
 המדינה פרקליטות גם התוספת. את

 העובדים עם שהושג שההסכם חושבת
לער הרשות מן ודורשת מוצלח, אינו
פסק־הדין. על ער

 אלי טילפן הוועד ישיבת באמצע
 הסכמי- על הממונה האיש בן־טובים,

 לעמרם המדינה בפרקליטות השכר
כוח־ לענייני מישנה־למנכ״ל עמר,

 שמפרסם הישראלי, מישרד־הוזוץ של
 של נסיעתו נגד הודעת־גינוי בהבלטה

 לדדום־אפריקה... רשות״השידור יו״ר
 הפיר־ של מקורם את יודע שאינו מי

הק את ויכיר שילמד מוטב סומים,
 אותו של והפוליטיים החברתיים שרים

 חבר במיקרה לו שיש מדיני, דוקטור
 שהוא הממשלתית, הפירסום בלישכת
למא קשור במיקרה, שלא או במיקרה,

 ברשות- הידר מישרת איוש של בק
השידור.״

 יוסי הד׳ר הוא המדיני' ״הדוקטור
 מישרד־ של המדיני המנכ״ל ביילין,
ה סלישכת־הפירסום ו״החבר החוץ,

 יש* הוא הוא, גם דוקטור ממשלתית״,
 לישכת־העיתונות־ מנהל פלג, ראל

 של הוועד־המנהל חבר הממשלתית,
לתפ ומועמד־המערך רשות-השידור,

ידר־הרשות. קיד
 •של מיכתבו את קרא שפלג אחרי

 את מאשר ״אני אמר: בוזצופה רט
 ביילץ. יוסי הד״ר לבין שביני הידידות

 מעולם אך שותפות־לדרך. גם לנו יש
הוד־ שום למישרד־החוץ הכתבתי לא

 הרשות אם יחליט שהוועד וביקש אדם,
 התוספת. את משלמת לא או משלמת

 בן־ הסביר משלמת, אינה הרשות אם
לעי בקשה להגיש חייבת היא טובים,

 מבקשים לא אם פסק־הדין. ביצוע כוב
 לשלם ההנהלה על חובה כזאת, בקשה

 בית־ ביזיון יהיה זה אחרת התוספת, את
המישפט.

 תשו־ אם במילכוד: נמצאת הרשות
התק חוק על עבירה זו לס-התוספת,

 ינקטו העובדים משלמים, אין אם ציב,
 תחרות שידור את ויסכנו בעיצומים

 מישחק־הגמר ואת קדם־האירוויזיון
 מכבי מופיעה שבו בכדורסל, האירופי

תל״אביב.
 כיוון. לשום החלטה אין בינתיים

ממש להוריד דורש מצירו, האוצר,
 מהתוספת החלק את העובדים כורות
! שולם. שכנר

₪ סדמפטי עגת

שכם כלא לא
 ׳טפי־ אלישע הטלוויזיה לכתב

בעיות־ראייד״ כנראה. יש, גלמן,
 מישפט־דמי־ על כשדיווח השבוע,

 באותו כי לצופים לומר טרח אניוק.
 באולם-המישפס הנאשם הופיע היום

מהרגיל. שונה באופן לבוש כשהוא
 לובש כשהוא לאולם נכנם ״הנאשם

 שפיגלמן. אמר כלא-שכט״ של חולצה
 כתומר״ חולצה לבש דמיאניוק ואכן,
 שלוש כתובות היו שלה הכיס שעל

עבריות. אותיות
 את וקורא טורח שפיגלמן היה אילו

 שהן מגלה היה בקפתות, האותיות
 בתי־הסוהד, שרות שפירושן ש.ב.ם״

שכם. ולא
 הקריינים גם שגו מהדורה באותה

 של פרקליטו או׳קונור, מרק של בשמו
 שמו — ג׳ון בטעות לו וקראו הנאשם,
הנאשם. של הפרטי

שפיגלמן כתב
ש.ב.ס.ז זה מוז

עה.
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