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הג נעל□ לאן ץ׳ הנ

1 --------------------------
 ליפול עמדה שבד. ד״ש מועצת ישיבת 1

 לאו, או לקואליציה להצטרף אם ההכרעה
 סוערת. ישיבה להיות מראש אמורה :היתד,
 ישראל שידורי של החדשות מחלקת אנשי

 שאין מאחר מעצמה המתנהלת מחלקה —
 — למחלקה ראש ואין לחטיבה ראש

 בשידור מהישיבה קטעים להעביר ביקשו
 את מראש כמקובל, הזמינו, כך לשם חי.

 ישירות לשדר ביקשו ממנה השידור, ניידת
 התכנסה שם בתל־אביב, מבית־סוקולוב

ד״ש. מועצת
 המדינית הכתבת ביקשה כאשר אולם

 המועצה, לישיבת לצאת ישראל שידורי של
 ליתר שידור. ניידת לה אין כי הסתבר

 התחנה בחצר וניצבה היתד, הניידת דיוק,
 נהגה אבל שידורי־ישראל של התל־אביבית

 על הודעה לו שנמסרה למרות היה, לא
מראש. יום כך

 ולהציב לאלתר הצליחו האחרון ברגע
 המכונה שידור מכשיר בבית־סוקולוב

וה קצר שלו השידור שטווח ״ההולנדי״,
 צרה. בעת השידור לניידת תחליף משמש

 מרוחק ׳במקום ד״ש מועצת נערכה אילו
 ב״הולנדי״ להשתמש ניתן היד, לא יותר,

כתחליף.
 התל־אביבית, החדשות מחלקת אנשי

 מזעם רתחו נדב, אמנון של בראשותו
 תעלומת את לברר ניסו כאשד התקלה על
 כי הסתבר •שנעלם השידור ניידת נהג

 ברגע אך הודעה, נמסרה אומנם לנהג
 :יותר חשובה למשימה גויים הוא האחרון
 יצחק השידור רישות מנכ׳ל את להסיע

ליבני.
 אנשי בקרב רב מגז עוררה הפרשה
 להעלותה מתכוונים והם ברדיו, החדשות
 ברשות־ החטיבות מנהלי של בפורום
 הלקוי העדיפויות לסדר בדוגמה השידור
ברשות.

טלוויזיה
חד ונד חקירה שו

 אלד, בימת נערפת השידור ברשות
ל כנראה תועבר אשר פנימית חקירה

 שהתגלה ראשון במיקרו־, המדובר משטרה.
 שוהד נטילת :הטלוויזיה של קיומה מאז

 על ולהופיע להתראיין המבקשים מאנשים
הקטן. המסך

 מחלקת מכתבי אחד כלפי מופנה החשד
 הטענה, לפי קיבל, אשר הערבית החדשות
 המערבית בגדה האישים מאחד שלמונים

בטלוויזיה. להתראיין המרבה
 שילטון בתקופת כי מציינים, ברשות

 למדי שכיח היד, המערבית בגדה ירדן
 הטלוויזיזז לבתבי כסף שילמו שאישים 1

אותם. שיראיינו כדי הירדנית

א ה ל ה ודא ז ז
 מרעישה הפתעה ליפול עומדת כי נראח

 בערבית השידורים ׳למנהל המיכדז לגבי
 בין ההפרדה עוררה כזכור השבוע. שנסגר

׳ברשות סערה לערבית בעברית השידורים

פתאל כראל
מבחוץ אדם

 הסערה, יוזמי כי מסתבר עתה אך השידור,
 את לקדם ׳שרצו הערבית המחלקה אנשי
 מכך ירוויחו לא ההפרדה, על־ידי עצמם
דבר.

 באחד אף לבחור שלא היא ההחלטה
 מאיר הרמה, המישרה על המתחרים משני

 אדם להביא אלא פתאל, וסלים כראל
בערבית. השידורים ,בראש לעמוד מבחוץ

ה ט ל ח ו בענ״־ן ה ־ו תו כו ל- ע

 של הקבועים המנחים בדבר ההחלטה
 בימים ליפול עומדת כותרת עלי התוכנית
ה להיות ימשיך לונדון ירון הקרובים.

 מה משום התוכנית. של העיקרי מגיש
 מחליף.״ לו ש״אין השידור ברשות החליטו

 עבר כד, עד ש׳נוסו ד,מגישים •שלושה בין
 לב-ארי, גדעון אחד: רק המיבחן את

 אם־ יואל הרדיו. ואיש טק כל־בו מפיק
נפסלו. טוקר ויואב תדון
 מגישים תנסה שהטלוויזיה הנמנע מן לא

 הציע לא עדיין בינתיים כי אם נוספים,
זה. לתפקיד עצמו את איש

ת לני ש לולי של הלו ג׳ורדא
 תסבול המדינה מחצית כי ספק אין
 ועשיר עני הסידרד, עמוק. נפשי משבר
 עוד לא הבא. בשבוע המסך מעל יורדת
 וושינגטון עוד לא המקסים, גודדאש רודי

 פחות. לא המקסימה
יכול ב״במקום״ לד,׳תנחם שרוצה סי

שטראוס שחקן
בישראל ביקור

 המחלקה אל לפנות לירושלים, לעלות
 הגברת את ולבקש ברדיו חוץ לקשרי
 של דודניתו היא פוליצר פוליצר. נעמי

 השחקן ועשיר, בעני רודי את שמגלם מי
 מתגוררים לדבריה שטראוס. פיטר
 של הקרובים מישפחתו מבני רבים בארץ

שטראוס.
 בסידרה יוחל ועשיר עני הסיזירה במקום

ה הספר של המחזה פרקים, שישה בת
 הסופר של נווי עמק יפית מה קלאסי

לילוולן. ריצ׳ארד
אל אלוו־ם מולחן שר מי
 אלוויס של מותו בעיקבות הפולחן

 הישראלית. לטלוויזיה גם מגיע פרסלי
 מסך גדול מסך מנור אהוד של תוכניתו

 במרביתה הקרוב תשני ביום תוקדש קטן
הגדול. לאלוויס

 לבימאי־ מנור יקדיש התוכנית מותר את
דווידזון. בועז הישראלי הקולנוע

בטלנו׳ז־ה ישראל* וזין
לטל הסכם ואזר קלאודיום אני אחרי
 ין ישראלית. למהדורה והפעם וויזיה,

 חדשה תוכניות סידרח הכין מנור א?
 בשבוע השלישי ביום יתחילו שםהקרנתה

הבא.
 חשק, בערוגות לסידרד, היא הכוונה

מ עתיקים עיבריים ומין אהבה סיפורי
 איטליה, צרפת, בספרד, ישראל גלויות

וארץ־ישראל. מארוקו תימן, ׳תורכיה,
 מצא אשה מצא הנקרא הראשון, הפרק

ואל־ הכלולות; ליל סיפורי על מבוסם טוב,

 של במתכונת בנוי הוא כי טוען מגור
 בסידרד, המשתתפים השחקנים דקאמרון.

 טרי דוגמנית שהפכה הדתית הנערה הם
 גכאי, ששון ריכלין, ספי גודמן,

 וצפי שני שושיק אפרהמי, אורי
 אמיתי גמד בסרט משתתף כן כומס.
סממי. פורש ששמו
ר, חגי ביים כולה דיסידרה את טנ או  מ

כספי. מתי ועיבד כתב המוסיקה ואת
ל האגזוז בטלורו״ה האמיר, ע

 למחקר ?זמכון על-ידי שהוגש סקר
 של לקומוניקציה והמכון שימושי חברתי

 התוסניות לגבי העברית האוניברסיטה
 מספר מעלה ספטמבר, בחודש ששודרו
 אלח בתוכניות הצפייה מידת לגבי הפתעות

הצופים. בהם שמצא• העניין ומידת
 סידרה שונחש׳בד. קלאודיוס, אני בסידרד,

 מצופי אחוז 37 רק צפו טושכת־צופים,
 2ל במרביתם. או הפרקים בכל הטלוויזיה

 ראו לא בשבת הטלוויזיה מצופי אחוז
קלאודיוס. אני מ&ירקי אחד אף

 ד,סידרה כי טענו נח־,צופים אחוז 28
 אחוז 17 בעיני מאד, בעיניהם חן מצאה

 כשהנימוק חן נשאה לא היא מהצופים
 אכזרית שהסידתי, היה לשלילה העיקרי

מדי;
 פרנק־ דויד פרשת על עימות, בסרט
ב שהתנקש היהודי הסטודנט פורטר,

 27 צפו בשווייץ, הנאצית התנועה מנהיג
 רק אחוזים 7 בסולו, הצופים מכלל אחוז

 מכל פלל. בו צפו לא :אחת 66ו־ בחלקו
 סוב, היה הסרט כי אחוז 41 טענו אלה

אותו. שללו אחוז 11ו־
 על ישי כן־ רון של הסרטים שלושה

 28 הסקר. על־ידי נבדקו הם אף גרמניה,
 צפו אחת 19 הסרטים, בשלושה צפו אחת

 בסרט רק צפו אחתים 7 מהם, בשניים רק
 אחוזים 3 הבלכלי, הנס — האחרת גרמניה

 לבין בינם גרמנים בסרט רק צפו בלבד
 עברס, עס גרמנים בסרט אחתים 6ו־ עצמם
 השלישית. השעה במיסגרת שודר אשר

 ביותר מעניינים הסרטים בי קבעו אחוז 28
אחרת. או' זו במידה אותם שללו אחת 10־1

 שדנה השלישית השעה התוננית לגבי
 מעניינים מימצאים קיומים גרמניה, בענייו
 סירסו את דאו מהצופים אחת 25 ביותר.

 בדיון לצפות נשארו לא אך בן־ישי של
 בשני צפו אחת 16 הדיון. באמצע סגרו אד

 אחד אחוז ורק התוכנית, •של החלקים
 מהצופים אחוז 11 בסרט. ולא בדית צפה
 אחוז 18 מאד, מעניין היד, הדיון כי טענו
כלל. בו צפו לא אחת 43ו־ אותו שללו

 מסויים כישלון היו השנה ראש תוכניות
 אחת 21 הטלוויזיה• של התוכניות למחלקת

 העולם מן בסימפוניה צפו מהצופים בלבד
ב שצולם שידור דפה׳אק, של החדש
 בירושלים. העתיקה בעיר היהודי רובע

 אחוז 69ו־ הקונצרט מן בחלק צפו אחת 10
 הכהן שמואל הרב כלל. אוחו ראו לא

 41 יותר: גדולה בהצלחה זוכה אכידור
 59ו־ השנה דאש בערב אוחו ראו אחוז

 ה־ מצופי אחת 72 בו. מלהחבונן נמנעו
אותה. שללו 14ו־ ממנה נהנו ׳תוכנית

 לנעמי היתד, יותר עוד גדולה הצלחה
 חוכניתה את ראו מהצופים אחוז 56 שמר.

 עם בצוותא שירים דיין אהרונה של
 סמנה נהנו אחוז 53 — ׳ומאלה שמר, נעמי
מאד.

קינן עורכת
בטלפון ביקורת

 מתברר השנה ראש ערב תוכניות בסיכום
 נעמי זכתה ביותר הגדולה בהצלחה כי

 של ספרו על־פי הדראמה לאחריה •שמר,
 תם, גימפל כאשכים־זינגר יצחק

 אבידור הפהן שמואל הרב בעיק׳סו׳תיו
 תוכנית ולבסוף העתיקה, בעיר ׳וחקונצרט

לחג. שיח למסך, סופרים שהביאה המ׳לל

ת רוצי□ ם א כי א מל ה
 עמירכ משה הטלוויזיה דובר לישבת

 ואלפי מאות האחרונים בשבועות מוצפת
 תוקף בכל הדורשים צופים של מכתבים
צ׳ארלי. של המלאכים הס״דרה את להחזיר

המלאכיות
רוצים דתיים

 להחזיר בדרישה מסתפקים אינם הכותבים
 נם אלא היפהפיות, שלוש את המסך אל

 ,מהשלוש יפה יותר מי דעתם מביעים
 קיצרת־השיער), (השחורה ג׳קפון קייט

 השחור) השיער (בעלת פמית ג׳קלין
(׳הבלונדית). פוקט־מייג׳רם פארה או

 עצומה שלהו בירושלים ■בית־ספר ׳תלמידי
 את להחזיר הקוראת שמות, מאות ובה

 ניכר אחוז הכותבים בין מפליא: השלוש.
דתיים. צופים של

רדיו
ת קור עצמית בי

 רשות של שוט המחוור, רדיו תוכנית
 בעת משודרת החלה עצמה על השידור

ה תוכניות). שתי כבר (היד האחרונה
ל מביאה חוזר, היזון הנקראת תוכנית,

 הופיעו כה ועד וטלוויזיה רדיו אישי אולפן
 קירשנכאום, (״מוטי״) מרדכי בה

 בפני העומדים ליבני ויצחק יכין חיים
שה כיוון המאזינים. של וביקורת •שאלות
 להם קשה חי, בשידור :נערכת תוכנית

השאלות. על מתשובות להתחמק
 קיר־ סוטי הותקף הראשונה בתוכנית

 רמתם על ביותר חריפה בצורר, שנבאום
הקנויים. הסרטים של ואופיים

 על־ידי רב בכי׳שחון ערוכה התוכנית
 סלע, אורי על-ידי ומוגשת קינן נילי

 השידור רשות ר3דו גם בה כשמשתתף
עמירכ. משה

ל ל ח כץ מיסמך של ה

 סערת הגדולה. הסערה את שחולל האיש
 ה־ שמילא. מהתפקיד הועף כץ, מיסמך

 בעיב־ החדשות מחלקת של מנהל־בפועל
 את שהפיץ גרייכסקי, ויקטור רית,

 הממשלה ראש יועץ של המפורסם המיסמך
 ה־ תפקיד את למלא חדל כץ, שמואל

 פעיב־ החדשות מחלקת של מנהל־בפועל
 עד רב זמן עוד שיעבור למרות מאת רית

 ראש יועץ המחלקה, של הנבחר שהמנהל
ייכ פתיר, דן עיתונות לענייני הממשלה

לתפקידו. נס
 לשידר החטיבה את לנהל חזר גרייבסקי

לחו״ל. רים
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