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נוסטלגיה יותר
 חסכה אשר ארז ורדינה לבמאית !•

 שר־זזווינוך־ של נאום עוד הטלוויזיה לצופי
הבמ היתה ארז ידלין. אהרון והתרבות

 ב״ שהוקוץ לנוער התנ״ך חידון של אית
 סיום לאחר העצמאות. ביום חי ושידור
 מועטות ושניות הפרסים, והענקת החידון

 ארז סיימה לנאום, החל ידלין שהשר לפני
התוכנית. את

אלמגור ודן הכהן לאליהו +
הנימים כל על היטב לנגן הצליחו אשר
*י .) *

אלמגור מנחה
בעיניים דמעות

 הצופים, מבין רבים ולהביא הנוסטלגיים
 למחות ,50ה־ גיל את שעברו אותם

 בתכנית שצפו בעת ההרגשות של דימעה
העצמאות. יום במוצאי לך, שרים אנו

המסך מאחרי
□ורש סער טוביה

מו בטלוויזיה, העיתונאים מבכירי אחד
 הקרובים בימים לפרוש עומד סער, מיה

 רשות מנכ״ל החלטת בעיקבות מהטלוויזיה
 ניסן אלי את לבכר ליפני יצחק השידור

פניו. על בוואשינגטון הרשות ככתב
 אנשי מרבית של בתמיכתם זכה סער

 ניסן לבין בינו במאבק ברשות המיקצוע
.לש החליט ליבני אך התפקיד, על

סער. של להתפטרותו והביא ניסן את לוח
 בת לחופשה סער יצא השבוע בתחילת
 לו לאפשר מליבני ביקש הוא שבועיים.

 עם תשלום, ללא ארוכה לחופשה לצאת
 נוטה ליבני אולם השבועיים, חופשת סיום

 יתקבל לא אומנם אם זאת. לאשר לא
 השידור מרשות סער יפרוש האישור,
 הכתבים אחד את תפסיד החדשות ומחלקת
לה. שהיו באמת הטובים הבודדים

וההתפטרות תשעו! ברשת
 רק נודע מתפטר, סער טוביה בעוד
 שאירעה אחרת, התפטרות על אלה בימים

האחרון. ברגע ובוטלה מיספר שבועות לפני
 רשות סמנכ״ל נקרא אחדים שבועות לפני
 יצחק המנכ״ל, אל מיטל אהרון השידור
 יושב־ראש כי לו סיפר ליבגי ליפני.
הת .איתן, ודלטר רשות־השידור, מועצת

 שהיו מופרזות הוצאות על בפניו לונן
 השאר בין לחו״ל. האחרונה בנסיעתו למיטל

 על שעון־יד מיטל קנה כאילו ליבני רמז
הרשות. חשבון

התפט את בו־במקום הגיש הנדהם מיטל
 כי למנכ״ל שהוכיח לאחר לליבני, רותו

 השעון את וכי נכונות, אינן נגדו ההאשמות
 כי ממיטל ביקש ליבני הפרטי. בכספו קנה

 רק הסכים ומיטל מהתפטרותו, בו יחזור
 בין הוחלט בפנ״ו. יתנצל שאיתן בתנאי

 עם ליבני ישוחח שעתיים תוך כי השניים,
התנצלותו. את וישיג איתן

ל דחייה ליבני ביקש השעתיים כעבור
ה נפגשו אז ורק נוספות, שעות שלוש

 לשיחת־ ומיטל, איתן ליבני, : שלושה
הבהרה.

 טענות כל לו שאין איתן טען בשיחה
 להסתפק מוכן היה לא מיטל מיטל. כנגד

 שבו מיכתב ליבני מידי וקיבל בהכחשה,
הנה בשם במיטל המלא אמונו את הביע

רשוודהשידור. לת

טלחורם
ממ רשות־השידור ישל מישרד־הנסיעות

 הרשות בעוד הקיטור. במלוא לעבוד שיך
 לשידורים 'מספיק אינו תקציבה כי טוענת
 לנס־ע ראשיה ממשיכים מינימלית, ברמה
 חזר אך־זה הציבור. חשבון על לחו״ל
 שלמה מאירופה מיספר ימים בין מטיול

 וכבר בטלוויזיה, ההנדסה על הממונה גל,
 צוקרמן ארנון הטלוויזיה מנהל יצא

משלו. לסיור
הסר מחלקת עובדת רוטיטילד, מרים

 בעוד לצאת עומדת בטלוויזיה, הקנויים טים
 המובטל הכתב ייצא ואחריה ימים, מיספר

 מיסתורית כתבה להכין כדי גיל צפי
לחו״ל. לנסוע לדבריו, אותו, המחייבת

ניצלה לוי כוכבה
 נמשכת. בטלוויזיה הסרטים מחיקות מכת
 עם שכאלה חיים התוכנית שנמחקה לאחר

 משודרת להיות נועדה אשר פלגי, פיליס
 שודרה האחרון ברגע ורק העצמאות ביום

 בשבוע נתקפו הכהן, דויד עם התוכנית
ממש, בהיסטריה הטלוויזיה בבניין שעבר

מיטל סמגכ״ל
היד על שעון

 עם המפורסם הראיון כי לפתע גילו כא־שר
 נמחק סבוי, מלון גיבורת לוי/ כופפה

הוא. אף
 הגיעו והצעקות ״שהשערורייה לאחר רק

 הסרט כי פתאום גילו גבוהים, לטונים
 הראיון מצולם היה שעליו זה אינו המחוק

לוי. עם

נמס הקרח
 על ההחלקה שצילומי למי טובה ב־שורה

 ביום ששודרה התוכנית עליו. נמאסו הקרח
 ההחלקות בסידרת האחרונה היתד, העצמאות

 ■ הספירט מחלקת ראש כי נראה הקרח. על
להת יצטרך גילעדי, אלכם בטלוויזיה,

 למלא בניסיונותיו יותר קצת עתה אמץ
האח בחודשים ספורט. במבט החורים את

 פעמיים הצופים את הלעיט הוא רונים
 היה שקיים עד קרח, על בהחלקה בשבוע

יקפאו. בבתים שהמקלטים חשש

צבור ■שלם ׳9!

הסעד נחומכי
 מיליין 10 לאבד עומדת רשות־השידור

 לבין בינה ריב בגלל מתקציבה, לירות
הטל היתד, שנה לפני עד מישרד־הסעד.

 האגרה מתשלום פטור מעניקה וויזיה
 שקיבלה רשימה פי על לנתמכי־סעד

 מתברר כאשר שנה, לפני ממישרד־הסעד.
 בביתו, מקלט יש נזקק־סעד לכל כמעט כי

 זאת, לממן להמשיך רשות־השידור סירבה
נתמכיו. אגרות עבור שילם ומישרד־הסעד

לסבסד לא מישרו״הסעד החליט השנה




