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 הגלימה גקרב יום־הכיפורים, כמלחמת נפל אשר
קנטארה פחזית

 למנוחת־עולם הבאתו לטקס מתאספים
בקריית־שאול בבית־הקברות
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טלוויזיה ׳
המסך מאחרי

* ההוראה אח נתן מ•
 ממיל- סירטי־הקלטה מחיקת שערוריית

או חומר כללו אשר יונדהכיפוריס, חמת
 שודר, לא הגדול שבחלקו רנדערך, תנטי

הטלוויזיה. את להסעיר ממשיכה
 שעבר. בשבוע התפוצצה השערורייה

 בטלוויזיה, הבכירים מטכנאי־הקול אחד
 המפיק על־ידי התבקש ליס, כנימין
ה והכתב יקדתיאל (״קומי״) שמעון

סר שלושה המכינים שי, נחמן צבאי
 יום־הכי- למילחמת השנה יום לקראת טים

 מסויי- סירטי־הקלטה להם להמציא פורים,
במילחמה. שהוקלטו מים

 סירטי־הקול, את לחפש לים כשניגש
שמו היו בה מהכספת נעלמו הם בי גילה
 הם כי גילתה שלו מהירה חקירה רים.

רגיל. לשימוש והוחזרו נמחקו,
ה ההוראה את ניתן מי חוקר החל לים

 ערך בעל שחומר לכך שגרמה אומללה,
 אל והגיע הושמד, יחידי־במינו היסטורי
 טענה זו הסירטיה. על האחראית הפקידה,

מחלקת- ממנהל מפורשת הוראה קיבלה כי

ארגל כתג
כנסת בלי

 למחוק גיל, צגי הטלוויזיה, של החדשות
הסרטים. את

 שהועברה תלונה לחקור החלו כאשר
הכ צול,דמן, ארנון הטלוויזיה למנכ״ל

 לאחר רק מכל־וכל. הסיפור את גיל חיש
 כדי מספיקות עדויות יש כי לו שהתברר
 את נתן אכן כי הודה זה, במחדל להאשימו
ההוראה.

 לפני עוד הטלוויזיה, מנכ״ל של תגובתו
 מחל־ אנשי של ״טענתם היתה: הבירור,

ה כי נראה מדוייקת.״ אינה קת־הסרטים
 כי שידוע מאחר בזה, הסתיימה פרשה

הקרוב. בזמן ממילא לפרוש עומד גיל

ב׳ בשורה ב חי הסבורט ד
 הורה בשידורים, הקיצוצים למרות

לד ליכני, יצחק רשות-השידור מנכ״ל
טה ממישחקי ששידורי־הספורט לכך אוג
 להם ויוקדש מהקיצוצים, ייפגעו לא רו

 מיס- מלפני כבר המתוכנן הנירחב המקום
חודשים. פר

 לטהרן שולחים הרדיו והן הטלוויזיה הן
 נוסעים לראשונה ביותר. נרחבת נציגות

 של הערביות מהמחלקות כתבי־ספורט אף
 יוכלו הטלוויזיה צופי והטלוויזיה. הרדיו

מ שישלח כתבות בשלל איפוא׳ לצפות,
 גילע־ אלכס של בראשותו הצוות, טהרן
 במיסגרת והן החדשות במיסגרת הן די,

מורחב. ספורט מבט

להגשת מתמסרת בדמיה
 האחרונים החודשים במשך שהיתה מי

ר ברדיו, קרייני-החדשות על האחראית כ
תפ על נוסף בכך עסקה אשר גיא, מית
 עומדת בטלוויזיה, חדשות כמגישת קידה

ב ולהסתפק ברדיו, זה מתפקידה לפרוש
ובטלוויזיה. ברדיו חדשות הגשת

אחר של הבכיר לתפקיד הגיעה כרמית
כ קצרה, לתקופה הקריינים על אית

 במילוי הצלחתה עם אולם ממלאת־מקום,
 דרישתה בעיקבות בכך. המשיכה התפקיד,

 אנשי ולהפתעת זז, למישרה מיכרז הוצא
מת איננה שהיא כרמית הודיעה הרדיו,
 לתפקיד, מועמדותה את להגיש כלל כוונת

 לעבודת־ להתמסר מבקשת היא בי בטענה
 בניירת.״ ״להתעסק ולא ההגשה,

ה ברגע אותה, לשכנע יצליחו לא אם
<* ,י״ ,.*

גיא קריינית
ניירת בלי

 ל־ מועמדותה את בכל־זאת להגיש אחרון,
 יותר אותה לראות הציבור יוכל מיכרז,

ברדיו. יותר אותה ולשמוע בטלוויזיה,

דלימור תחליף אין
 דיוני חידוש עם כי רבים, סיכויים יש

הצי ישמע לא הפגרה, תום לאחר הכנסת,
מ ארגל עמוס של דיווחיו את עוד בור

הכ תפקיד את קיבל אשר ארבל, הכנסת.
ש לאחר הטלוויזיה של הפרלמנטרי תב

 אז, עד בכך ■שעמק מי לימור, מיכה
ב נכשל השבוע, יומן עורך להיות הפך

בטלוויזיה. החדשות אנשי לדעת תפקידו,
 במחלקה. אחר מועמד נמצא לא בינתיים

 כי ונראה אנשי־מיקצוע, מחוסר הסובלת
 דיוני לחידוש עד מחליף, לו יימצא לא אם

 לעסוק לחזור לימור מיכה יתבקש הכנסת,
ילמד.״ שארבל ״עד ארבל, עם יחד בכך,

טובה דוגמה
שמו נתנו טלוויזיה, עושים כיצד דוגמה

 אמריקאיות תחנות־טלוויזיה של צוותים נה
 בקפריסין. במילחמה טיפולם בדרך בארץ,
 נציגים שלחו לא והרדיו שהטלוויזיה בעוד

צוו שכרו בקפריסין, המילחמה את לכסות
 בלדס, דן של ביוזמתו אמריקאיים, תים

ב י.בי.אס.0ה של החדשות מערכת ראש
 קבועות טיסות שתי העורך קל מטוס ארץ׳
 בבוקר אחת — לקפריסין מהארץ ליום,
בצהריים. ואחת
 הצוותים של זה לקפריסין, הקבוע הקו

ה היחיד קו־הטיסה הוא האמריקאיים,
 כולו. העולם עם קפריסין את כיום מקשר
 או נוסעים בו יש ,אם ממריא, המטוס

 בשדה־התעו־ ונוחת קבועות, בשעות לאו,
 זה מטוס באקיריטי. הבריטי שבבסיס פה

 בקפריסין, זכות־נחיתה בעל היחידי הוא
ה מהאי המועברים המצולמים והסרטים

ו בארץ מפותחים ביומו, יום מדי שכן
תבל. רחבי לכל מועברים
לאפ לא החליטה השידור רשות הנהלת

 למרות ורדיו, טלוויזיה שדרי נסיעת שר
יצ בתב־הרדיו של הנימרצות דרישותיו

 ההפיכה את היטב כיסה אשר פלר, חק
 שבועות, שיבעה לפני בקפריסין שפרצה
 לאיסור הנימוק לשם. לנסוע לו לאפשר

 שעשרות בשעה וזאת היעדר־תקציב, היה
 עובדי־מנגנון ביניהם הטלוויזיה, מעובדי

ו יותר חשובים לכינוסים נוסעים רבים,
 בהו״ל, ולנסיעות-לימודים פחות, חשובים

הרשות. חשבון על
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