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ה וה־דה ל דו  ג
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לבחי ברשות־השידור שהוצא הימיכרז
להצ זוכר, בנידיורק, הטלוויזיה כתב רת

לק המשתוקקים הכתבים בקרב רבה לחה
למכ ניגשו כה עד אמריקאי. איוורור צת
 שילון. דן וביניהם רבים מועמדים רז

 אד- עמוס רכיב, דן מסדר, שמעון
 במכרז הזוכה על ההחלטה !ואחרים. כל

 ועדה ידי על ותוכרע חודש בעוד ■תיפול
 הרדיו ממנהל הרשות׳ .ממנכ״יל המורכבת

הטלוויזיה. ומנהל

ה ב הצופי□ תגו

לעור□־□ ■ועברו

 עמירב, משה רשות־סשידור דובר
 מרכז הוא מחלקתו. בעבודת חידוש הנהיג

המגי והמאזינים הצופים מכתבי כל את
 נושאים פי על אותם מסווג אליו, עים

הת את הרשות ■עובדי לידיעת ומעביר
 כפי והביקורת השבחים הטענות, ,גובות
במכתבם. לביטוי באים שהם

 הבא, ■בשבוע שייצא תגובות־הצופים בדף
 התגובות בולטות קיץ עונת ■את והמסכם
:הבאות

 חוזר שידור מבקשים רבים צופים •
מו חיים עם שכאלה חיים התכנית של

 האירווויז־ תחריות של נוסף שידור סול,
 מלכה, להיות הסרט של חוזר שידור יון,
חידה. אורלי מלכת־המים על

 להתעמלות תוכנית מבקשים צופים •
 לצופים מפריע לונדון ירון בטלוויזיה.

 בשבוע. פעמים ■שלוש מופיע כשהוא רבים,
חופשית. מדי יותר ג׳ רשת קריינות

 זוכה צ׳ארלי של המלאכים סידרת •
 להיט, עוד הסידרה כן כמו רבה, לאהבה
ל הזוכה זאב גן־ דורי למנחה בניגוד

עינ ראלף של תכניתו שלילית. ביקורת
חי אך לשבחים, זכתה קיץ, אולפן בר,

ל גל ודובי צפיר מוכיח של קויים
רוגז. עורר כגין מנחם

תכ לשידור מגיעות רבות בקשות •
 לשידור ■וכן פדפלי אלווי* על ניות

דיסני. וולט סרטי

לחו״ל מוזמנים צוק״ל גלי

 החדש הממשל של ביחסו נוסף שינוי
ש בעובדה לראות ניתן לכלי־התיקשורת

 בגין מנחם ראש-יהממשלה ■של ביקורו בעת
 תחנת של נציג לראשונה הוזמן ברומניה,

למסיע. להצטרף השידור־הצבאית
עו לרומניה יצא המאורע כיסוי ■לצורך

הע אשר שפירא, צכי גלי־צה״ל, רך
 מהלך על יום מדי עדכניים דיווחים ביר

 לגלי- הערכה רואים זה בצעד הביקור.
השפעה. בעל שידור ככלי צה״ל

ה בחטיבת שידווי־ישראל כתב אגב,
ל זכה גושן משה ■ברומנית, שידורים

 ניקולאי רומניה נשיא עם בילעדי ראיון
 יומיים כך לצורך ונישאר צ׳אושסקד

ברומניה. נוספים

שילון,

ל סגן ה מנ ? ה

מנ כי מתלחשים רשות־ד,שידור בחוגי
 ל- עומד צוקרמן, ארנון הטלוויזיה, הל

שי דן ,מחילקת־ד,חדשות למנהל הציע
 היציאה על ■ולוותר לסגנו להתמנות לון,

הידי על הגיב צוקרמן ■לארצות־הברית.
 הנושא כי ואמר לו האופייני ביובש עה
מסגרת. בשום הועלת לא

ס
 החלפתיכבר

 הפעם רבות-אך סיגריות
 קבע חותמת אני
 חזצ.110על
 מצאתי סוף סוף

 שמאפשרת קלה סיגריה
 הניקוטין- על לחתו־ לי

 הטעם. מן יותר ולחנות
 מכל שונה וחצ116

 אחרת; קלה סיגריה
 של מצרין טעם בה יש

 אמריקאית תערובת
מעולה.

 הקלה הסיגריה זוהי כן.
חזצ.11© שחיפשתי.

 נהרת ״אני
 כפליים

!וזוצ״1© עם

זד,■ו בהפתעה הידיעה על הגיב שילון
 לעסוק כדי צעיר ■מספיק עדיין ״אני : סיף
 רק ולא העבודה של הישיר בתוכן גם

 לכנס שילון יצא הבא בשבוע בניהול.״
 הוועידה ובתום בבלגיה חדשות מנהלי
 לגב־ בכדורסל ■אירופה אליפות את יסקר
 בהעדרו ימלא מקומו את לאומיות. תרות
יבין. חיים
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