
 ■את תמנע חדשות של כזו ■מתכונת כי שים
החדשות. במחלקת קידומם

זיסן אדי אוו !־,דהוו אסוד
 לוועד הבחירות נערכו טובה בשעה

 לפני השישי בחום מהלקודההדשות. עובדי
 ואמיר ארבל עמוס נבחרו שבועיים
 בילבד, ימים ארבעה בת לכהונה שביב

 החוזרות בבחירות האחרון, השלישי וביום
 אולם בשנית, אלה שני נבחרו שנערכו,

 תל־ ממערכת רביב דן אף עורף אליהם
 היה לא שרביב בעוד כי מעניין, אביב.

 זכה הוא הראשונות, בבחירות מועמד כלל
 15ה־ מבין קולות 15ל־ החוזרות בבחירות

 ושביב 13ב־ ■זכה שארבל בעוד האפשריים,
בילבד. קולות 12ב־

 מרבית התכנסו שבה ההזדמנות אולם,
 דברים להשמעת נוצלה החדשות עובדי

ה מהלקת־יד,חדשות. ראשי כנגד ■חריפים
 צבי המחלקה מנהל כנגד הראשונה טענה
 היתד, ניסן, אלי המערכת רכז וכנגד גיל,
 להמעיט כדי עצמה, לישיבה באו לא שהם

 נשמעו אולם ■העובדים, ועד בחשיבות
יותר. הרבה המורות כנגדם, טענות עוד

 איסורו היתד, בהן הפיקנטיות אחת
 שעודבוקר עד אותו להעיר ניסן אלי של

 המחלקה עובדי על אסר ניסן מאוחרת.
 עד הביתה אליו לטלפן מרכז, הוא אותה
עיתונאי שכל למרות בבוקר, 10.30 לשעה
 הגבלת אין החדשות בנושא כי ייודע מתחיל
 לנוכח דאגה הובעה כמדכן כלל. שעות

 של עבודתם המשך לגבי הוסר־ד,בהירות
 העובדים שלהם. היורשים ולגבי ׳וניסן גיל

 שלהם המידע את מקבלים הם כי טענו
זה מצב וכי העיתונות, מן זה בנושא

רכיב חבר־ועד
הצבעה

כלל. בריא אינו
 מנשיה היו השניים כנגד הטוענים ׳ראשי

 רז. ושדי ■ארבל עמוס רז, (״מנשק׳ה״)
 הלנת לגבי טענות אף הושמעו בוויכוח

 על מיוחד, חוזה על־פי עובדים של שכר
ש לכך המביאה בלתי־נכונה חליוקת־נטל

 ימים שיבעה עובדים מסויימים כתבים
כת קבלת לגבי נוחלים חוסר על בשבוע,

 רבה התמרמרות הובעה יוכן חדשים, בים
 לקפריסין. כן״ישיי רון של נסיעתו על

 — אישית בן־יישי כנגד היו לא הטענות
 נסיעתדשלו על הוחלט בה הדרך כנגד אלא

דווקא.

בטדוויזיר■ צידוגל־־צבע
 בצבע. לצלם החלה הישראלית הטלוויזיה

לטלווי לצפות מדי מוקדם עדיין אומנם,
 לצלם הוחלט אך אצליניו, צבעונית זיה

 להימכר סיכוי להן יש אשד דראמות, אותן
 ש־ מאחר בצבע, באירופה) (בעיקר בחו״ל

 שאינן כי,מעט האירופאיות תחנות־ד,שידור
לבן. בשחור עוד משדרות

 היתד, בצבע שצולמה הראשונה הדראמה
תס על־פי שהופקה ויצייד־יהפרפוים, הכלה

 על־ידי במיוחד לטלוויזיה שנכתב ריט
 היה הסרט וובמאי .מפיק אלוני. ניבים

 של לצידם אודן. יצחק והצלם לוי, רם
 השתתפו ׳איל,מגור ■וגילה בנאי יוסי

נוספים. שחקנים כעשרה בתוכנית
 בב־ ההפקה את מייקר בצבע הצילום

 הסרט את למכור מצליחים אם אולם ,150̂!
 מחירים הפרש ■מתכסה אחת, זרה לתחנה

 שתצליח במידה לשחיור־לבן. צבע שבין זה
ה ■תמשיך וצייד־הפרפרים, הכלה מכירת

שנוש דראמות אותן בצבע לצלם טלוויזיה
בחו״ל. לשידור יתאימו איה!

ר1שוו ומותו־ □,מבוי תור
 בין לאחרונה התלקחה עזה מילחמה
 היתקלויות שתי הטלוויזיה. לבין העיתונות

 הובאו אלה אמצעי־תיקשורית שני נציגי בין
בהן. לדון שסירבה העיתונות, מועצת בפני

 מסיבת־ בעת אירעה הראשונה ההיתקלות
 אלוני׳ שולמית השרד, שערכה עיתונאים

ל הגיע העיתונאים עם צרכנות. בנושאי
 של בראשותו צוות־טלוויזיה, גם מקום

הטלווי כי טענו העיתונאים אורן. איתן
 ודרשו למסיבת־העיתובאים, מפריעה זיה

 בן סוער ׳ויכוח אחרי הצוות. את לסלק
לעיתו אלוני שולמית נכנעה שעה, חצי

 לא המקום, את לעזוב נאלץ והצוות נאים,
אחד צורם. אקורד ■לכך שהתלווה לפני

 ברית- קרא פוסט, ג׳רוסלם היומון מכתבי
 שהיה עדות-המזירח מבני אהד לעפר חתו

שחור״. ״פנתר :בצוות־ד,טלוויזיה
התמוט !ביום היתד, האחרת ההיתקלות

ה בריטניה. ארץ־ישראל בנק של טותו
 בתל־אביב, הבנק בסניף צילמה טלוויזיה
 ידיעות בצד,רון נכתב בבוקר ולמחרת

 קופת מול שעמד היחיד התור כי אחרונות,
 הטלוויזיה ביימה אותו תור היה הבנק,
■מוכ תל־אביב מערכת אנשי צילום. לצורך

 מוחלט, שקר הוא הדבר כי להישבע נים
בבנק. על־ידם ביויים לא מאומה ■וכי

 העיתונות, למועצת הטלוויזיה כשפנתה
 סירבה אלה, מקרים שני על להתלונן כדי

 השידור שרשות מאחר בהם, לטפל זז
 המועצה העיתונות. במועצת חברה אינה
 תפרי בו מצב להיווצר עלול כי טענה

 והמועצה הטלוויזיה, כנגד יתלוננו המועצה
 אין לכן — בתלונותיהם לטפל תוכל לא

הפוכות. בתלונות גם לטפל יכולה היא

נה״ל8 על מסן־־עשן
 לבין הטלוויזיה בין פרץ חריף משבר

 של הצבאי הכתב צה״ל. דובר שילטונות
חרי תלונות היעלה שי, נחמן הטלוויזיה,

 תת־אלוף צה״ל, דובר ■כנגד ביותר פות
 שי לטענת אשר שיאון, (״דובלה״) רב
 הנוגע בכל מסך־עשן צד,״ל סביב יצר

הטלוויזיה. לעבודת
 דובר כי עליו, הממונים בפני טען שי
ב להתראיין צד,״ל אלופי על אסר צד,״ל

 שהיה-אמור ראייונות שני טיירפד טלוויזיה,
 מרדכי רב־אלוף הרמטכ״ל עם לערוך

 מיספר לבצע עליו ■אסר גור, (״׳מוטה״)
 לערוך, הטלוויזיה החליטה אותן כתבות

 צה״ל של הראשון הקו על הכתבה כמו
 עליו לכסות ניסתה עת ובאותה — בסיני
 אך צד,״ל, מעוניין בהן לכתבות לצאת

עיתונאי. ערך כל הנטולות
 צד,״ל דובר להתנכלות נוספת דוגמה

 אותו הסרט הוא שי, ■לטענת לטלוויזיה,
 השינויים על כן־ישי, הון להפיק ניסה

לע צה״׳ל דובר בעדו מנע אותו בצה״ל,
 להמשיך שי על הטילה הטלוויזיה שיות.

 שרון כיוון זה, סרט להפיק במאמצים
 נסייונות לאחר אולם לגרמניה, לחזור עומד

 להכין בידו יעלה לא כי שי הודיע מיספר
הסרט. את

? ז רגל הדי ד או 3>?ו3 ל ו8
 אנטנה ברשותם אשר קולומבו, לאוהדי

טוביה. בשורה הרי ירדן, את גם הקולטת

 הטלוויזיה משדרת שעבד מהשבוע החל
מסידרת סרט שישי, יום בכל הירדנית
קולומבו.

ה הטלוויזיה משדרת שבת מוצאי בכל
 של הסרטים ממיטב מעולה, סרט ירדנית

 עליו שנמאסו מי האמריקאי. הגל־החדש
ה והארבעים, השלושים משנות הסרטים
 לצפות יוכל הישראלית, בטלוויזיה מוקרנים
בירדן. החדשים בסרטים

מת החדישים והסרטים קולומבו הקרנת
שעוננו. לפי דקות׳ 10ו־ עשר בשעה חילה

1\1ב־.\ ג-,ה,>ם8ו1
 ב־ שנה תוך לשדר עומדים צה״ל גלי

 שעות 24 המשדרת הצבאית, התחנה ^.?.1.
מקדישה למיניהן, שביתות וללא ביממה

 למוסיקה, שלה השידור זמן מרבית את
 את ישפר £([.?יוה־ פופ, מוסיקת בעיקר
והשמיעה. הקליטה איכות

 להחליף אף צה״ל גלי עומד בינתיים
 החזקים במשדרים שלו המשדרים כל את

 כשבוע בעוד ■הקיימים. מאלה פי־ארבעה
חוד ותוך המרכז, באיזוד המשדר יוחלף

 שבצפון, המשדרים גם ווחלפו אחדים שים
ובסיני. בנגב בביקעה, פרמה,

אר ■1<1ח3 ה1י1ח מ
 צה״ל גלי ממפקד חנינה קיבל פאר מני

 הושעה פאר נאור. (״מוטקה״) מרדכי
להו ש״שכח״ לאחר מיספר, שבועות לפני
חי. לשידור פיע

 בשם חדשה תכנית להנחות הוזמן פאר
לשבועיים. אחת שתשודר ואישה, גבר

פאר מנחה
חנינה

 בו ■מדור-שידוכים, מעין תהיה התכנית
 אשר אחרת רווקה שבועיים מדי תופיע

 מעוניינים. רווקים עם טלפונית, תשוחח,
 את הטלפון, דרך תמצא, שהיא במידה

 הצבאית מהתחנה תקבל אביר־חלומותיה,
במתנה. כרטיסי-קולנוע זוג

ואשתו שי צבאי כתב
נוילחנזה
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