
 כדי לטלוויזיה מחוץ לגורמים פנה ואף
 זאת בכל יוכל שבעזרתו מימון להשיג

הסרט. את להסריט
 הטלוויזיה הנהלת נשברה שעבר בשבוע

 ירוק אור ללוסין נתן צוקרמן וארנון
 רבע הוצאת ולהמשך ההסרטה להמשך
הלירות. מיליון

ר ל!ם*ן ■גאל החבונו
 דוקומנטריים, לסרטים המחלקה מנהל
 לוסין מתפקידו. הועבר לוסין, יגאל
 דוקומנטריים, סרטים בהפקת עתה יתרכז

ל מונתה כשבמקומו אחר, מפיק כל כמו
לוץ. (״ג׳ודי״) יהודית המחלקה מנהלת
מ להתפטר לוסין על לחץ אשר ליבני יצחק השידור רשות מנכ״ל זה היה

מהרמה מרוצה היה לא ליבני תפקידו.

לוסץ מנהל
מודח

 לוסין, של בראשותו המחלקה של וההספק
 ההפקות כי הבטיח שליבני לאחר בעיקר

אחוזים. 50ב־ יגדלו המקומיות

לטלורזיה וחזור לא אור!
 איתן בתל־אביב החדשות מערכת כתב
 פרטית לנסיעה לארצות־הברית יצא אורן

 ובמחלקת חודשים, שלושה לפחות שתארך
 חזרה לקבלו שלא הנטיה מסתמנת החדשות
לארץ. יחזור הוא כאשר לעבודה
 החדשות מחלקת ממנהל ביקש אורן

 לערוך כדי יתשלום ללא חופשה שילץ דן■
 מחוסר הסובל שילון׳ אולם הנסיעה את

 אורן אותה. לאשר סרב במחלקה, כח־אדם
 הטלוויזיה למנהל ופנה שילון את עקף

 דחה הוא גם אולם צוקדמן, ארנון
 למנכ״ל אורן עבר מצוקרמן בקשתו. את

 אישר וליבני ליפני יצחק השידור רשות
 מצידו כבדים לחצים לאחר הבקשה, את
אודן. של

 ושילון צוקרמן החליטו כך על כתגובה
בד אורן, את לקבל שלא ה ברשות העו

 לעבודה, חזרה מיוחד, חוזה על-פי שידור
ארצה. ישוב כשהוא
 הכתבה את הכין כאשר התפרסם אורן

 הדים •שהיסתה לבון פרשת נידוני על
במס היתד. האחרונה כתבתו בארץ. רבים
המלאכו ההפלות על מוקד תוכנית גרת

שעבר. בשבוע שודרה והיא תיות,

חדשי□ כוזבים שלושה
החד למערכת הגיעו הולך, אורן בעוד

 ערכו אשר חדשים, כתבים שלושה שות
 עדיין ונמצאים ניסיוניות כתבות מספר
מיבחן. של בשלב

 קשר לו שהיה השלושה מבין היחיד
 ביטאון עורך עזרן, חנן הוא לעיתונות

 תל־אביב אוניברסיטת של הסטודנטים
לצהרון כתבות פעם מדי והכותב יתוש,

אחרונות. ידיעות
 עמי■ הוא לנסיון שהתקבל השני הכתב

 בלונדון טלוויזיה למד אשר אכן*חן, קם
 פלד, (״מוטי״) מרדכי ,הוא והשלישי

ב ספורט כתבי קורם עבר אשר משפטן
החדשות. במערכת כוחו את ומנסה טלוויזיה

 בינתיים היא הנטיה הראשונים שני לגבי
 לגבי ואילו קבועה, לעבודה אותם לקבל
הכרעה. נפלה לא עדיין פלד
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 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר
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ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,״
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 ,4 בנימין נחלת רח׳ תל־אביב,

 החצר דרך ב׳, קומה
 בערב 7 עד פתוח
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