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המסך מאחרי
מנהד דנלצוא קשה

 ולטלוויזיה, לרדיו מנהל למצוא קשה •
 אלה. תחנות שתי עובדי השבוע נבחו בכך

 לפני יצא חובב:, משה הרדיו, מנהל
 האירופי השידור איגוד של לכנס •שבועיים

 מיכל מונתה כמנהלת־בפועל בפורטוגל.
 כהן. חיים השופט של רעייתו זמורה,

 עם לחו״ל, לנסוע החליטה זמורה אולם
 מנהל לרדיו למנות נאלצו ובך בעלה,

 גור״ עמוס הוא שבועיים, תוך שלישי,
הרדיו. של מערכת־החדשות ראש דון,
 חי- שעבר בשבוע נערכו בטלוויזיה גם

 צוקרמן ארנון זמניים. לופי-מנהלים
הטל כמנכ״ל במקומו ומינה לזזו״ל, נסע

שמ (״צחי״) יצחק את בפועל וויזיה
 את מנהל וכיום חלה, שמעוני אך עוני.

מח מנהל פתאל, סלים כולד, הטלוויזיה
היש בטלוויזיה הערביות התוכניות לקת

ראלית.

חדש !1בסגנ חדשות
חד מהדורת לעיצוב חדש נסיון ;•
 השבוע בתחילת הוצג בטלוויזיה, שות
ה יוזמי החדשות. מחלקת ראשי ׳בפני

 ניר, ועמירם ארבל עמוס הם ניסיון
(המהדו מסכמת מהדורת־הדשות שעיצבו

 הגשת על מבוססת כשהיא האחרונה), רה
 עצמם, הכתבים על-ידי ועריכתו החומר
 ביום כקריין־עורך ישמש כתב כל כאשר
בתורנות. אחר,

 לדוגמה, מהדורה והכינו טרחו השניים
 י׳חידסת־חדשות של עיקרון על המבוססת

 ובאולפן חטיבות־חטיבות הבנויות קצרות
וסואן. חי חדר־חדשות דמוי

 זכה השבוע, השניים הציגו אותו הדגם,
 סופי לאישור ויובא ביותר חיוביים להדים

ש לאחר זאת, הקרובים. בשבועות כבר
תו ידרוש לא המוצע השינוי כי הסתבר

תקציב. או כוח-אדם ספת

המצלמה אל ח״כיס מרוץ
לפ החדשות מערכת כישלון לאחר •

 אגרנט, דו״ח פירסום בעת שבועיים, ני
הפולי האירועים כיסויי לגבי כי נראה
 זו למערכת מגיע שעבר השבוע של טיים

ב לאולפנים זרמו הדיווחים קטן. צל״ש
שודרו בשטף, ובתל־אביב ירושלים ב ו
ברדיו. במו כמעט מהירות,
 למערכת מגיעים השבחים עיקר אולם

 זומנו הממשלה התפטרות ביום תל־אב״ב•
 כנסת. חברי תישעה בתל־אביב לאולפן

 תל־אביב, של החדשות מערכת לראש אך
 המיושן ב,אולפן1 כי התברר רכיב, דן

 תישעה לצלם אי־אפשר לרשותו העומד
באול המצלמה !אחת. ובעונה בעת אנשים

 עליו ספסל לעבר ומכוונת קבועה, פן
 בגלל ביחד. איש שלושה רק לשבת יכולים
ל אפשרויות כל אין החדר של קוטנו
בו. אלתר
 שעד. חצי משך מרואייניו עם ערך דן
 מילות הנ״כבדים הח״בים שיננו בר, חזרה
להי עליהם מתי יידעו לפיהן אשר קוד,
 בהם, שירגישו מבלי הסמוך מהחדר כנס

שיר מבלי שוב — לצאת עליהם ומתי
 חברי־הכנסת שבעוד אירע כך בהם, גישו

 קצות־אצ־ על והחוצה פנימה מתרוצצים
 כאילו בבית לצופים היה נדמה בעותיהם,

באולפן. יחד כולם יושבים הם
שו שח״ב בעת קרתה, אחת תקלה רק
 ולא שלה הקוד את שכחה אלוני למית
ל רק המצלמה. שמול הספסל את עזבה
 יכולים נואשים, סימנים לד. שאותתו אחר
גו מחצית את לראות בבית הצופים היו
מהאולפן. ״מתפלח״ ח״ב של פה

 ה־ שעשו ההיכרות בעקבות כי נמסר,
 75 בן בבניין הנמצא האולפן עם ה״כים

 מהם כמה החליטו בתל־אביב, בקרייה !שנה
 של הכספים ,בוועדת יזו שאלה להעלות
 הטלוויזיה, החליטה בינתיים אולם הכנסת.

 האולפן על ׳מזמן כבר התלוננו ׳שכתביה
 הצרכים, את תואם שאונו התל־אבקבי,

עומ חודש ובעוד פיתרון־ביניים, למצוא
ב האולפן, מקירות אחד את להרוס דים

אותו. להרחיב מטרה
 להעמיד סוף־סוף יהיה ,נותן כך ,אולי
להג אחת, במקום מצלמות שתי באולפן

 זוויות משתי לצלם כושר־התימרון, את דיל
ש הקיפאון את ולהפשיר לפחות, שונות

המצולמים. הראיונות את היום עד אפף

מערערת צה״ד גד■
השי רשות מועצת החלטת על •

ה בתחנה השידורים הפסקת בדבר דור
 אחר שתיים בשעה מידי-לילה צבאית

תח מערערת שש, בשעה וחידושם חצות
צד,״ל. גלי נת

 מרדכי התחנה, של בפועל המפקד
 אכ״א, ראש אל זה בעניין פנה נאדר,

ה את העביר אשר שפיר, הרצל אלוף
 בפגישה כי נמסר, לשר־ד,ביטחון. פנייה

 לבין שר־הביטחון בין זה בנושא שתיערך
ה יחליטו פרס, שמעון שר־התעמולד,

ב חוזר לדיון הנושא את להעביר שניים
רשות־ר,שידור. מועצת

•חזור ים1ל1א מ־מגש
 פ־ימ ישיר, בשידור הבידור תוכנית ׳•

 לפני נמסר הפסקתה על אשר אמנים, גש
 כי אם כקדם, ימיה את תחדש שבועיים,

 שהטלוויזיה לאחר זאת, אחר. שם תחת
 מאולפן ישיר שידור כי למסקנה הגיעה
תוכניות. מעריכת יותר הרבה חסכוני

 ,מנחד,־התוכנית נשאר לא בינתיים אך
 עם יחד עבודה. מחוסר מנור, אהוד
ה זנת מחדשים הם אסל יעקב הבמאי
 פעמיים הוצגה אשר עם, הערב תוכנית

 כרנ■ (ארני) הרשל עם המילחמה, לפני
א׳לכרשטיין. וחוזה דיי

 בארץ, עתה הנמצאת לכיא, דליה
 כזו, אחת בתוכנית להופיע הסכימה כבר

 עם תוכניות בעתיד להציג היא והכוונה
 שתי ועוד. יגיל גדי עופרים, אסתר

 יוסי את תארחנה הראשונות התוכניות
דמארי. ושושנה כנאי

ניקו״־ראש עד ;מזורה
 ניקוי נולדה, לא שעדיין התוכנית ׳•

 קודם עוד גניזה בסכנת נמצאת ראש,
הראשונה. התוכנית שהוקרנה

תוכ להיות היתה שכוונתה התוכנית,
 הטלוויזיה של היוקרתית ת־והסאטירד, ני

 החודש, להתחיל צריכה היתד, הישראלית׳
 היא כי נמסר הטלוויזיה של בהודעה אולם

התוכ שעורך משום הבא, לחודש תידחה
 קירשנם■ (מוטי) מרדכי ומפיקה נית

תוכ של מספיק מלאי לצלם החליט אום
ההקרנות. התחלת לפני ניות

 נמסר שלקירשנ׳באום היא האמת אולם
הומוריס תוכנית להיות התוכנית על כי

ל מסרב הוא ולכך סאטירית, ולא טית
 בבניין יוחלט שלא עד בהכנות. המשיך

 להיות מותר לניקוי־ראש אם היהלומים
 תוכנית״בי- עוד להיות עליה או סאטירה

התוכנית. תוצג לא אחת, דור

אה״ד ל■1ד דיס■ ■רושת
 השידור, רשות של החדש המנהל !•

 בשבועיים זמנו את חילק ליכני, יצחק
בירוש רשות־השידור בית בין האחרונים

 הסיבה ביפו. צד,״ל גלי תחנת לבין לים
 ירושה להשאיר החליט שליבני היא לכך

 ועבד צד,״ל, בגלי אותו שיחליף למי גדולה
 רשימה הכנת על הללו השבועיים משך

הצבאית. לתחנה חדשות תוכניות 40 בת
 את פאר מני מידי הוציא היתר בין

 יום־יום המשודרת התוכנית על המונופול
 ושיתף אחד,״צ, וארבע שתיים השעות בין
 בהגשת עברון ורם אלמגור גילה את

 ציפורי התוכנית אל גם אלה. תוכניות
 חדשים, עורכים־מגישים יצטרפו לילה

 יקדיש אשר כן־פורת, שייקח ביניהם
 חצי לשבוע, אחת שתשודר תוכניתו, את

טובים. למעשים חצות, אחר שעה
 השידורים תחזור. רדיו בימת התוכנית
אמ של המשכים שלושה יהיו הראשונים

 הספרות ירחון קפקא. פראנץ מאת ריקה
 ה־ בעת חיים שבק אשר אמות, והאמנות
צה״ל. לגלי הוא אף יחזור מילחמה,

 של תוכניתו היא לגמרי חדשה תוכנית
 אשר הירושלמי, יצחק לוי העיתונאי

 שני יישבו באולפן צוותימ. שני תיקרא
 פרופסורים מדינאים, של האחד צוותים.

 ייבחרו אשר אנשים של והשני ואנשי־רוח
ה אנשי של הצוות ברחוב. מקרי באופן

 של הצוות ואילו חולין, בנושאי ידון רוח
 של ברומו העומדות בבעיות ידון ר,״עמך׳

 הצוותים משני אחד לכל כאשר עולם,
קריאות־ביניים. לקרוא זכות תינתן

 מגלי להיפרד קשה שלליבני נראה
 של בעליה להיות ימשיך אף והוא צה״ל,
ך של בתוכניתו קבועה פינה ס  (טומי) יו

הערב. לפיד,

1911 הזה העולם

ו 9 ו 1 ץ ב ש ח
בעזרתן סיפנים• אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מססל ריבוע כל חשבונית. תידזו זוהי

ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וחילוק, כפל חיסור, חיבור, פעולות של
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