
המצדסגה על 3צלז
 בטלוויזיה שעבר בשבוע פרצה שערוריה

 השידור, לפני דקות מספר התגלה׳ כאשר
 אחת עדשת על צלב ציידה אלמונית יד כי

 בערבית תוכנית לשדר עמדו בה המצלמות,
מד,אולםן. ישיר בשידור
ה גילה השידור לפני האחרונה בדקה

 לפני אותו למחוק והספיק הצלב, את צלם
לשידור. שנכנס

 עומד צוקרמן ארגון הטלוויזיה מנהל
 את לגלות תנסה אשר ועדת־חקירה למנות
האלמוני. הצלב מצייר

וווצפה על ליו״ר נדמה
 רשות של המנהל הוועד חברי רוב

 הוועד ראש ביושב בפומבי נזפו השידור,
איתן. ר וולט המנהל,

 בחרה אשר בוועדת־המיכרזים בישיבתו
 שתי־ חקירת איתן ערך הרדיו, במנהל

 פינסקר. לחגי וחצופה מעליבה וערב
 פינסקר, של לבחירתו איתן -התנגד כידוע,
זמורה. מיכל של במועמדותה ותמך

 המנהל הוועד חברי על־ידי נדרש איתן
 להעליב ולא באיפוק, הבאה בפעם להתנהג

 הוא אם אפילו השידוך, רשות עובדי את
להם. מתנגד

דניר־יורק טוביה :סופית
 טוביה בטלוויזיה, בכיר כתב שהיה מי

 המינוי את סופי באופן לקבל עומד פער,
לאו״ם. ישראל מישלחת דובר של

 לוועד- להתחכם החליטו במישרד־החוץ
 בדרך- המתנגד המישרד. של העובדים

 מיכרז ופירסמו מבחוץ, אנשים למינוי כלל
לתפקיד. פנימי

ב עמד לא מישרד־החוץ מעובדי איש
מיכרז פורסם ואז הפנימי, המיכרז תנאי
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*!וזורח ומינו
תפ למצוא מתדוצצת הטלוויזיה הנהלת

ה מחלקת מנהל שהיה לימי מתאים קיד
 תפקיד הוטל גיל על גיל. צבי חדשות

 בטלוויזיה בכיר מקור לדברי אשר אירגוני,
זוט־ פקידה כל אותו לעשות היתד, יכולה

 הכנס באי אירוח על האחראי — רית יי
 שיגיעו תבל מרחבי החדשות רכזי של

הבא. בחודש לארץ
 סיום עם כי ברור עכשיו כבר אולם

 בראשו חסר־מעש. שוב גיל יישאר הכנס
מיו מהלקה להקים רעיון עלה מישהו של

לחו״ל. תוכניות בשיווק תעסוק אשר חדת,
 בדיוק מה ברור לא בטלוויזיה לאיש

ה שהטלוויזיה מאשר זו, מחלקה תעשה
 תע- לא וגם סרטים מייצאת אינה ישראלית

 עתה כבר אולם הקרובות, בשנים כן שה ך
 מי מור, דדיה עוזרת, לגיל מונתה
 והתפטרה הקרייניות על אחראית שהיתה
זה. מתפקידה בסערה

 ישראל שגריר של מועמדו זכה בו חיצוני
אך) חיים לאו״ם, ״ויוי  טוביה הרצוג, (

סער.
 לשנת־ לפחות הטלוויזיה, מפסידה בכך

 מכתביה אחד את הקרובות, יים־שלוש
מחל סובלת שבה בתקופה ביותר, הטובים

בכתבים. משווע ממחסור החדשות קת

תפקיד פחפשיס

סער כתב
באו״ם סער
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