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 לגמרי, שונו! תחיה שהתוכנית לונדון טיח
 להקת קבוע, באופן בה, תופיע השאר ובין
פוס.

בחו אחרי בחיפושים עתה עסוק לונדון
 אבל עמו׳ יחד התוכנית את שתגיש רה

 את לו הביאו לא עדיין אלה חיפושים
המקווה. השותפה

 משולם, יוסי בפועל יפיק התוכנית את
 ויביים עצמו, לונדון הוא המפיק כאשר
צמח. יוסי אותה

באמת □מה

י בירדן אופים
 הממשלתית המחלקה על-ידי שנערך סקר

ב הצופים אחוז על מצביע לסטטיסטיקה
הירדנית. טלוויזיה

 בכל מייצג למידגם שהוצגה השאלה
 ביום התבוננת ״האם הייתה: הארץ רחבי

טלווי תחנת של כלשהי בתוכנית אתמול,
זרה?״ זיה

 ממצאי לפי מאלפות. שהגיעו התשובות
 11.6 המישאל שלפני בערב התבוננו הסקר

בטל בטלוויזיה, שצפו אלה מכלל אחוזים,
 כרבע פרושם אחוזים 11.6 הירדנית. וויזיה
 לב את לשמח הצריך מספר צופים, מיליון
הירדנית. הטלוויזיה מנהלי

 כי ברור הישראלית הטלוויזיה למנהלי
 התרגום הכנסת עם מספר, שבועות בעוד

ה בטלוויזיה המשודרים לסרטים בעברית
 שמעבר בתחנה הצופים אחוז יעלה ירדנית,

ב הצפיה חשבון על יותר, עוד לגבול
הישראלית. טלוויזיה

פרטיים חברים

וברדיו יה1וי1בטל

אי וידידים חברים שיתוף של המחלה
 על אפילו ורדיו, טלוויזיה בתוכניות שיים

 לקבל מתחילה הנושא, או האיכות חשבון
ברשות־השידור. מדאיגים ממדים

ב המצולמות תוכניות־הבידור מפיקת
לתוכנית גייסה דיין, אחרונה צוותא,

דיין מפיקה
ושידורים ידידים

בע וידידי מידידיה שניים שלה האחרונה
 אלה אמנים שאין למרות דיין, אסי לה,

 נפתלי הוא הראשון היום. פופולאריים
 הוא והשני - אסי של שותפו אלתר,
מגדו מזמן כבר ירד אשר לוי, אויציל!

 של טוב כידיד לכהן ממשיך אך לתו,
אחרונה.

 עיינה זו. תופעה למצוא אפשר ברדיו נם
ץ ל  השידורים למרבית להכניס מצליחה אי
 להקת את עורכת או מגישה היא אותם

 מפורסמת מורת שלהקת ספק אין כוורת.
 פרופורציה כל ללא אבל אלה, בימים מאוד

 שהיא אילון, של בתוכניתיה להופעתה
 קל" (״צ׳רצ׳יל״) יצחק של טובה ידידה
הנמ הלהקה, מחברי אחד שהוא פטר,

בארצות״הברית. הופעות בסיבוב כעת צאת

נוסף מיבנה

תל־אביב למערכת
■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ס■■

חו לפני בטכס'מרשים, שחנכו לאחר
מער של החדש הבניין את מספר, דשים

 ח׳ ברחוב הטלוויזיה, של תל-אביב כת
 להקים עתה עומדים בתל-אביב, בקיריה
נוסף. מיבנה במקום

 הקמת על העבודה מתחילה אלה בימים
 שבתל-אביב, ההפקה מחלקת מישרדי

ב ממוקמים היד עתה שעד מישרדים
בקיריה. הוא אף לנפול, ומט ישן בניין

 הבניין, כי מקודם תל־אביב במערכת
 מערכת של הרחבה בחצר ניבנה אשר

 מספר תוך סופית יושלם בקיריה, תל־אביב
חודשים.

הגל מאחרי
 - כן להאזין

לא להתעמל

 רשות- על-ידי שנערך סקר פי על
הפופו- התוכניות אחת כי התברר השידור

*
לונדון מראיץ

דבר כל עם פופ

ה הבוקר, התעמלות היא ביותר לאריות
ב- ברשת בוקר, מדי 6.00 בשעה משודרת

שידור״ישראל. של
ה מאזיני מכלל אחוזים 37 הסקר, לפי

 לתוכנית בפעם פעם מדי מאזינים רדיו
ב בוקר מדי לה מאזינים אחוזים 11ד זו

 לתוכנית המאזינים האחוזים 11 בוקרו.
מאזי 200,מ-ססס למעלה הם קבוע באופן

נים.
הת סקר באותו נוספת בשאלה אולם

 שמאזינים מאלה אחוזים 17 רק כי ברר
התעמ לשם אותה מנצלים אמנם לתוכנית

 את משנסים איש 15,000 ממש. של לות
 של לקולו תרגילי־בוקר ועורכים מתניהם
כן־חנן. מיכאל

הקוד את לעוגות

תקגי□1ע למצוא או
 מעורכות אחת פאר, עדנה כשהביאה

התוכ את ביותר, הטובות הרדיו תוכניות
 של הבעיות על והחברה, מיקו שלה נית

 אוסר החוק כי התברר השוליים, נוער
רגי בנושאים צעירים קולות שידור על

 היועץ- לדעת אשר קולות כאלה, שים
 היו יכולים רשות־השידוד של המישפטי

 מישפחותיהם בקרב הצעירים את לזהות
וחבריהם.

 לשנות :ברירות שתי הוצבו פאר בפני
 שהם כדי הקולות, את במעבדה־הקולית

 התוכנית את להמחיז או לזיהוי ינתנו לא
ה שחקנים־ילדים עם מוכנה, כבר שהיתה
דרמאטי. בחוג חברים

ה בדרך פאר בחרה בדיקות לאחר'
 מרתקת, תוכנית להביא והצליחה שניה
 למאזינים גילתה היא בסופה רק אשר

מקו ולא מומחזת תוכנית היתה היא כי
רית.
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