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טלוויזיה
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צל׳יש
לסבית עס שעה

 ויותר יותר מתברר האחרונים בחורשים
 ■עשרות עולה ברדיו התוכניות איכות כי

הש הטלוויזיה. תוכניות של זו על מונים
 רדוד ■שבוע לכך. ניצחת הוכחה ניתנה בוע

 תוכניות של שפע לעומת — בטלוויזיה
 לא־טפק, היה, ששיאן, ברדיו, מאלפות
 (יום חדש דף מרון, אברהם של תוכניתו
).20.1 א/ גל שלישי,

 בן ראיון חוזר) הביאה(בשידור התוכנית
 ל- בת צברית, צעירה, לסבית עם שעה

הא כמזכירת המשמשת ידועה, מישפחה
 לא׳ שהוקמה הפרט זכויות לשמירת גודה

 והנכונות הנכונות לשאלותיו תודות מכבר.
 לפני הצעירה עצמה חשפה המראיין, של

 הרבה תרמה המרגש ובווידוייה המיקרופון,
 הישראלית החברה של לסובלנותה מאד
 קרובות לעיתים הנחשבים, הפרטים ■כלפי
מחמת־מיאוס. מוקצים מדי,

צל׳ץ.
סוד,ו3וב באגד הדח

 ה׳, (יום בטלוויזיה מבט למהדורת •1
 אגד, ■שביתת של הכרזתה למחרת ),22.1
 כן־מאיר, יהודה מפד״ל ח״כ הובא שבה

י כדובר ד י ח הנו בן־מאיר, הנושא. על י
כג לשביתה, האשמה של בחלק־הארי שא
די הכנסת, של בוועדת־הכספים הצעתו לל
 הטיח האומה, מנהיג כמו המלצמה אל בר

לקו שניתנה מבלי חמורות, האשמות באגד
 זאת לעומת להגיב. אפשרות כל אופרטיב

 יוסף את שהציב הרדיו, יום באותו בלט
 בן־מאיר מול אגד, איש הררי, (״יוסקה״)

 מאחר בקלות, הררי זכה זה ובמאבק —
בנושא. מושג היה לא שלבן־מאיד

 יוס, של פסוקו ■על לאחראי גם צל״ג י•
 על הכתוב מופיע לאחרונה זיק♦ אדיר
 המסתירים־לא- טלאים כשעל-גבו המסך

ה את והממזים שגיאות-כתיב, מסתירים
הנקראים. פסוקים

המסך מאחרי
הסוף ־ בטסייזיה שידוכים

 מעל בקרוב להיעלם העומדת תוכנית
של תוכניח־השידוכים היא הקטן, המסך

זוהר מנחה
תוכנית סוף

 על-ידי הופקה אשר אותי, חפש הטלוויזיה
חק הרצליה הסרטה אולפני מנהל צ  (״אי־ י
רי על-ידי והוגשה קול, ציק״) זוהר. או

 האחרונה התוכנית תוקרן הכא בשבוע
 הטלוויזיה, הנהלת לטענת אותי. חפש של

 ביותר. נמוכה ורמתה כישלון היא התוכנית
 מיספר העלה כי טוען זאת, לעומת קול,

ה אולם תוכניודשידוכים, לעריכת הצעות
 שבה בצורה לערכה עליו כפתה טלוויזיה

כו האשמה מוטלת כך ומשום נערכת, היא
עצמה. הטלוויזיה על לה

ה העולם32 2004 הז


