
מס המרואיינים או המראיינים ״לפעמים,
 זה בעיקר המצלמה. על במקום עלי תכלים
 פעם בכל איודגד. אריה עם לי קורה
 עיניים, בי נועץ הוא אותו, מצלמת שאני

אותי.״׳ גם ומבלבל מתבלבל
 רבות עצמה על לקבל משתדלת רחל

 בבניין לעיתים ונמצאת עבודות היותר, ככל
ה של המאוחרות השעות עד הטלוויזיה

ב אהבות ־שתי לי ,,יש לדבריה: לילה.
 בעיקר ספרים, וקריאת המצלמה חיים:
 שנפטרתי מאז וונגאט. קורט של ספריו

 לא אני רופא־שיניים, שהיה שלי, מהחבר
 זמן הרבה לי שיש כך מבלה, ולא יוצאת
ולעבוד.״ לקרוא

הטלוויזיה ■של הזאבים זמן. להרבה לא

למוטב חוזר עלם־ועלמדי
 הטלוויזיה לבין הטלוויזיה בין השידוך
 ועל־מה, עלם לתוכנית בקשר הלימודית

רעשני. בגט בקרוב להסתיים עומד
 עלם של נפל תוכניות מיספר לאחר
 הלימודית, הטלוויזיה הכינה אותן ופליטה,

 יצחק בעיברית התוכניות מנהל נפגשו
 עם סופר ואסתר שמעוני (״צחי״)
 בטלוויזיה אחראית מפיקה פרגו, יוחנה

 לפרנר שמעוני הודיע בפגישה הלימודית.
 הכללית, בטלוויזיה ועל־מה עלם מפיקי כי

 דיווחו גורן, (״ג׳קי״) ויעקב רובנו רות
הלימודית של ועל־מה עלם כישלון על לו

אחייניה) פרסיקו(עם צלמת
קאריירה תחילת

 על-ידי ההפקה את להפסיק דורש הוא וכי
לכללית. אותה ולהחזיר הלימודית,

 תוכניות שתי של ארכה ביקשה פדנר
 בינתיים תנסה שהלימודית כדי נוספות,

 לה הוענקה זו וארכה הרושם, את לתקן
סוערים. ויכוחים לאחר

ל״לז־ים יומיות חדשות
 שעומדת ומי הילדים, תוכניות מפיקת

 מתכונים ■שבו ספר־בישול בקרוב להוציא
 תוכנית הכינה סופר, אסתר להרזייה,
 מהדורת־חדשות לשידור מפורטת מיבצעית

לילדים. יומית
 בארץ הן רב, חומר יש סופר, לדיברי

 מהדורת- להכנת יספיק אשר מחיו״ל, והן
ו ילדים בעזרת שתיערך יומית חדשות
עבורם.

 שלה הרעיון בנכונות שיכנע סופר את
 סגל, שחר ערך שאותו הסקופי הראיון

ב שידורי־הילדים מחלקת של צעיר כתב
 ראיון ירנדןת, האחים שני עם טלוויזיה,

במבט. אף בחלקו שודר אשר
 עם להיפגש סופר עומדת אלה בימים

 עם ליגני, יצחק רשותיהשידור מנכ״ל
מנ ועם צוקרמן, ארנון מנהל־הטלוויזיה

 (״צחי״) יצחק בעיברית התוכניות הל
לתוכ סופי אישור לקבל כדי שמעוני,

 מצד רב בעידוד כבר זכתה אשר ניתה,
אלה. מנהלים שלושה

שמבלבלת הצלמת

אורגד ה או־׳ אח
 צלמי־ד,טלוויזיה אל הצטרפה לאחרונה

 פרסיקו. רחל ,22 בת יפהפייה צעירה
 בצילום העוסקת היחידה האשד, היא רחל

הישראלית. בטלוויזיה
 ביותר. עשיר עבר רחל של גבה מאחרי

 עדיין נמצאת שם יגור, קיבוץ בת היא
 קצינת־חן היתה בצבא רופאה. שהיא אמד,

 נסעה הצבאי השירות אחרי ומייד בשיריון,
 ב- ולמדה עבדה שם שבקנדה, לטורונטו
לאמנוודהטלוויזיה. בית־יספר
 אמה אצל לבקר מיהרה ארצה בשובה

בחי רופא, הוא שגם אביה, ואצל ביגוד,
ונר לירושלים עלתה אחר־כך ומייד פה,

אנג ללימודי העיברית לאוניברסיטה שמה
 יקבלו שלא בטוחה ״הייתי ותיאטרון. לית

ל להתקבל ניסיתי בכל־זאת אבל אותי,
 ברור לא עדיין רחל. מספרת טלוויזיה,״

או לצרף הטלוויזיה מנהלי את שיכנע מה
יפה שהיא העובדה הצלמים, לצוות תה

ש מה אך שלה, כישרון־הצילום או פייה
וה מהעבודה, מרוצה רחל כי הוא ידוע

ממנה. מרוצה עבודה
רחל. מתוודה אחת,״ בעייה רק לי ״יש

 כנראה במאוחר. או במוקדם אותך יגלו
במוקדם.

?,דמם תלונות
כד־בו־טק התוכנית

 הצופים, בפני בעיות המציגה התוכנית
 בעייה לפני בעצמה ניצבת הכלבו־טק,

 מדי-פעם, מתחלף הכלבדטק צוות חמורה.
הק המנחה מלבד בתוכנית, כשהמופיעים

עיתו הם פאר, (״דני״) דניאל שלה בוע
ה עובדי שאינם אנשי-כלכלה או נאים

טלוויזיה.
ה אמוץ, חנינא התוכנית, מפיק אל
 נורית של הופעתה על רבות תלונות גיעו

 שתי להופעת רבים שבחים לעומת ארד,
 הישראלית המועצה מנהלת אחדות, נשים

 המועצה ומנהלת תגורי, מיה לצרכנות
לכינון. עדה בהסתדרות, המקבילה
 דמות אינה שארד לכך המודע אמוץ,

 מפעם- אותה מזמין בכל-זאת טלוויזיונית
מפ שהיא הלחצים בגלל לתוכנית, בפעם
 שבוע, מדי כימעט מטלפנת היא !עליו עילה

לתוכנית. אותה מזמינים אין מדוע ושואלת

רהיטים מויז צזקו־מ!
 לשבת רק לא הוא המנהל שגורל בכך
 מנהל- שעבר בשבוע נוכח המכתבה, מאחרי

צוקרמן. ארנון הטלוויזיה
ב בצילומי-אולפן, עבד ניקוי־ראש צוות

 לם־ ארבע השעה עד האחרון, השני יום
 את לצלם צריכים היו למחרת נות־בוקר.

 התיפאורה צוות אולם כלבו־טק, התוכנית
ול ראש ניקוי־ תיפאורת את לפנות סירב

״האנ בטענה: כלבו־טק, של בזו החליפה
 עייפים.״ והם בבוקר ארבע עד עבדו שים

מז את גייס הוא התעצל. לא צוקרמן
 שרוולים הפשילו שניהם יפה, כירתו,

 לכלימתם התיפאורות, את בעצמם והחליפו
צוות־התיפאורה. ■חברי של הגדולה

הגל על
צה׳יל בגל■ רולטה

 והמישמעתיות החברתיות הבעיות •
 גלי הצבאית לתחנת-ד־,שידור מניחות אינן

 הקרייניוות־ אחת ערכה שעבר בשבוע צה״ל.
 מסיבה טל, אורית הלהקה, של חיילות
 עד בסביון. הוריה של בווילה ביותר עליזה

 מפקדי אל כשהגיעו אולם בסדר הכל כאן
 ב- מישחקי־רולטה בדבר ידיעות התחנה
הח הם במסיבה, שנערכו גדולים, ■סכומים

 לעי- הדבר יודלף שמא מודאגים להיות לו
 ב־ המשתתפים על בחקירה פתחו תוגות,

חיילים. על האסורים מישחקי-המזל,

 למדבביתד
בהתכתבות

 המוסד - הבריטיים המכונים
להק בארץ והמנוסה הותיק

 לך מציע בכתב השכלה ניית
המקצו את בביתך ללמוד

 שנוסו בשיםות הבאים עות
 ובחו־ל. בארץ בהצלחה

 פיקוח תחת הם הלימודים
ומפק מורים צוות ובהדרכת

 ההר כוחות מטובי שהם חים
בארץ. נראה
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חדש לידות אלפי חסוך
מדנמרק יבוא רהיטי

עצמית להרכבה
 חדרי • אוכל פינות • מגורים חדרי

ת • שינה חדרי • ילדים  ספריו
ם • נברשות • מדפים טי טפ

בחסכון הנאה שלב
ן א ק ־ ן א ק סנפור סקאן של נציגים ס

ם ל ו ה א צוג ת ת רו כי מ ו
.57435 טלפון ,3 הכובשים רח׳ ת״א,

החגורה. הידוק על מדברים כולם

דוה העולם
דק לוקח הוא אותה. מהדק

ל״י 2.400
עמוד. בגודל פירשום שטח תמורת

200433 הזה העולם


