
שרון נחלן
דחייה בקשת

טלוויזיה
א מ■ ר נוסע ל ה־ א ק ל

בי ונמתחה החדשות מערבת בישיבת
 החדשות מחלקת מנהל על חריפה קורת
 לקאהיר. כתב שליחת בעניין יכין, חיים

 לטלוויזיה ידיעה העבירו מצריים שלטונות
 מספר משך לארח, ׳נכונותם על הישראליות ג

 לרשותו ׳ולהעמיד טלוויזיה כתב שבועות,
צוות.

 ביזבוז זה יהיה כי החליט יבין ׳חיים
בקאהיר. עתה ישהה אם כתב, של זמן

 פעם ;בכל כתב להטיס החליט זאת תחת
מתכנסת. הצבאית שהוועדה

(״כיימול״) חיים היו יבין של תוקפיו בין
 ל־ לנסוע שביקשו חלכי, וראפיק גיל י

 יומן השבועון עורך הצטרף אליהם קאהיר.
ם י ע ו ר י טל ■עפרון, לדברי עפרון. רם א

 שונות בבירות כתבים שמחזיקה וויזיה
 לדחות לעצמה להרשות ■יכולה לא בעולם,

 לערוך הזדמנות ולאבד המצרים הצעת את
,במצריים. כתבות

שניר ר ־ קו דון אי בלונ
(״כושי״) ם אכרה הכלכלי הדסק ראש

 לחופשה, צאתו על הודיע אשר ק,ושגיר,
 ביותר. ממושכת לחופשה הנראה כפי יוצא

 שר־האוצר עם קושניר סיכם שעבר בשבוע
 כלכלי כציר מינויו על ארליך שימחה

בלונדון. ישראל בשגרירות
 בינתיים יודעת אינה החדשות מערכת

 ההצעות שתי קושניר. של ׳במקומו יבוא מי
הכל הכתב :הפרק על בינתיים עומדות

 וכתב אנג׳ל אכי הטלוויזיה ישל כלי
שפיגדמן. אלישע שידורי-י׳שראל

ש סוף האיו
ה סופי באופן :אויישו שעבר בשבוע
ב החדשות. במחלקת הבעייתיים תפקידים

 דן הארץ כתב של סופית הודעה עקבות
לטל מצטרף •שאינו יכך על ׳מרגלית,

 תפקיד את רם ׳אלימלך ׳קיבל וויזיה,
 ר;כיכ דן קבע. כתפקיד המדיני הכתב
 ככתב לתפקידו בנוסף ׳פרלמנטרי כתב יהיה

 משעל גיסים ואילו מפלגות, לענייני
לו. יעזור

ד ק מו ל ה ק ש ארי
 שרון אריק שר-החקלאות כי מסתבר

 את גם אלא הממשלה את ירק לא משגע
ל אריק ׳פנה כשבועיים לפני הטלוויזיה.

יגאל התיישבות, לענייני הטלוויזיה כתב

שידור
ב ראיון לו ״לסדר״ ממנו וביקש גורן,
 השר אמר להגיד,״ מיה לי ״יש מוקד.
לכתב.

 ה־ ■שענייני משום שמחו, מוקד עורכי
 אך ההתעניינות. במוקד הם התנחלויות

 ׳שרון ■מ׳לי׳שכת הודיעו השידור לפני יום
 מבקש והוא להתבונן הספיק לא הוא כי

בשבוע. השידור יאת לדחות
 שר- עם מוקד נידחה ברירה בלית

 טרח לא אפילו מכן לאחר שבוע החקלאיות.
 כאשד לבוא. מוכן לא הוא כי להודיע שרון

 לקבוע כדי השידור, ערב עימו, התקשרו
 ׳מוכן ׳אינו הוא כי הודיע ישיבת־הכנה,

במוקד. להתראיין ^פלל

ב לב־אר■ עוז
 ביקש לב־ארי גדעון ׳כל־בו־טק מפיק

ה מהפקת לשחררו הטלוויזיה מהנהלת
 ■והפקתו. התוכנית מן ישבע לדבריו תוכנית.

מקצועי. אתגר ■יותר לו משמשת לא
 מפיק ברישות-יהשידור מחפשים בינתיים

 הקודם המפיק כזכור, לכל־בו־טק. אחר
 אותה עזב אמוץ, חנינא התוכנית, של

 שצצו ציבוריות שערוריות ■מספר לאחר
כל־בו־טק. סביב

ס המזרח■ תגיי לצוה״ל מ
 יורם הארץ, בצפון הטלוויזיה כתיב

ו מהטלוויזיה לפרוש עומד הימזרחי,
ש הבשר, עב המזרחי ילצה״ל. להתגייס

 הפאלנגות לוחמי עם אמיצים קשרים קשר
 זמן לפני כבר התגייס ■בלבנון, הנוצריות

ה והיה חודשים ארבעה בת ■לתקופה מה
 מפקדי עם הקשרים על צה״־ל מטעם ממונה

ו ■לטלוויזיה, חזר הוא אולם הפאילנגות.
הפ כרמלי, עמוס ■שילה, החיפאי הכתב

 חיפה יבין ■ביומו יום מדי להתרוצץ סיק
:הצפון. ■לגבול

 אישי ידיד ■שהוא המזרחי, החליט עתה
 ׳רפאל האלוף המייועד הרמטכ״ל של

 מדים וללבוש לשוב איתן (״רפול״)
ארוכה. לתקופה הנראה, כפי הפעם,

ם ״ ״ח״ ה ל א כ ף ־״ ש סו ?־ ה
 עלולה שכאלה חיים הטלוויזיה :תוכנית

 התוכנית הועברה מאז חייה. יאת ■לסיים
 אחת רק הוקלטה אגמון יעקם ׳של לידיו

 חייו על זו המתוכננות, התוכניות משלוש
 הציונית, ההסתדרות -נשיא ■שהיה מי של

 השניה התוכנית גהלדמן. נחום הד״יר
 בשבוע מוקלטת להיות עמדה בסידרה

תוקילט. ■אם ספק ■אולם הבא,
 ׳לנעליו ■להיכנס אגמון ישיש ■לא מלכתחילה

 ה־ והמראיין המפיק ,איטינגר, עמום ■של
 מתכונתה. את שעיצב התוכנית, של יקודם

בע החיוורת התוכנית ׳במקום הישראלית.
תוכ להפיק ביקש הוא הבידורי האופי לת
 ■להציג יוכל באמצעותה דיוקן, בשם נית

 כדי ׳תוך ■מעניינים, ׳אישים של דיוקנאות
ו ■הגימיקים ללא ועליהם, עמם ראיו-נות

שכאלה. חיים שיל הימיביויימות ההפתעות
 •שיפיק אחרי ,תיבחן שהצעתו לו הובטח

 עתה, הקבועה, במתכונת ׳תוכניות ■שלוש
 אגמון העלה השביה, התוכנית הפקת לפני

ה בימים ■תישקל ■והיא ישוב הצעתו את
 יסתיימו בחיוב ההצעה תיענה אם קרובים.

שכאלה. חיים של חייהם

ס3ד. ש ד די ק ת
■שהת רשות-השידור, ■של המנהל הוועד

 חשובה החלטה החליט ■שעבר, בשבוע כנס
 רשותש־,שידור פרסי לשלל להוסיף :ביותר

יהודית. מורשה לענייני פרס — מייוחד ■פס
 מנכ״ל התנגד לה הוועד, החלטת על-יפי
 פריס ישנה ■מדי יוענק ליכני, יצחק הרשות
 טלוויזיה תוכנית ׳לבמאי איו ׳למפיק מייוחד

יהדות. בענייני העוסקת

ל ל מז ב3ב ש י
 השישי ביום נמנעה ׳בלתי־ינעימה ׳תקרית
 אירועים. יומן השבוע !שידור בעת האחרון,

 יגאל הכין במהדורה המרכזית הסחבה יאת
 רק איותה לערוך ■סיים ■שהוא ומאחר גורן,
 ■נשאיר הוא השידור, לפני ספורות דקות

בשידורה. לחזות כדי הטלוויזיה בבניין
 הטלוויזיה מבניין לאסוף באה גיורן ■את
 יאת עימד, הביאה אשר עליזה, אישתו
 צ׳וצ׳י. ■לשם העונד. ■שיצו, מסוג הננס כלבם

 ו־ ,עליזה ליו המתינו התפנה, שגורן עד
 הבמאי. ■חדר ליד בקרת־הקול, צלצ׳ו:בחדר

בע ■של מהכתבה התלהב יכך ׳שכל צץצ׳ו
בקרת־ה׳קול, שולחן על משימתה קפץ ליו,

 השידוד, במאי מתגים. עשרות המכיל
 עומד מה ■מחדרו ■שראה שיגדל, אורן

ו בקרית-הק׳ול חדר לעבר זינק לקרות,
 בד, שניה באותה צ׳וצ׳ו א׳ת לתפוס הצליח

 יאת ולנתק המתג על ■ללחוץ ,הכלב עמד
■מהקול. התמונה

ת ח ת א ע ד ל שיו או ש ל
ה התוכנית של לפגרה יציאתה עם

 הסודות ■אחד התגלה בריבוע, 9 פופולארית
 המנחה ■שהציג השאלות בכותבי הקשורים
הנשאלים. לתיישעת צפיר טוכיה
ב התוכנית, צולמה בהן הפעמים באחת

 של קבוצה במקום ביקרה הרצליה, אולפני
■נש כשהן ה״ל־האוויר. ■של טייסים ■נשות

 (״אי־ יצחל! התוכנית, מפיק ■על-ידי אלו
■ב חן מוצאת התוכנית יאם קול, ציק״)

 פ. סולחה מהן, אחת השיבה עיניהן,
׳נמיונה. רמה על הן השאלות ■לדעתה כי

(למעלה) גורן כלם פעל
נמנע האסון

 שאלות לכתוב יכולה ״את :קול לה השיב
 בו בחיוב. ענתה וסולדת יותר?״ טובות
 ■שאלות, ■של סידרה לו כתבה היא במקום

 ואף ■קיול השתמש הגדול בחלקן יאשר
יכך. עבור ■שכיר לה ■שילם

ה ר ד חז סו שיד׳ ל
הפופולא הטלוויזיונית הבידור ■תוכנית

 לקראת לחזור עשויה שלי, הסוד זה רית׳
 חסון חנוך המפיק המסכים. אל האביב

 להקלטת הטלוויזיה ■להנהלת הצעד, הגיש
 זו, סידרה במיסגרת ■נוספות תוכניות 13

׳תאושר. שההצעה לוודאי וקרוב

ל סודו חי ש ר מז
 איש מזרחי, ■לניסים כיי מתברר ,עתה

■ל שעולה ומי ברשיות-השידור, מזכירות
 לירות של רביות ימאות חודש מדי רשות
 ׳נוספת, הטבה ■ניתנה למשכורתו, ■בנוסף

 זוכה הוא לו המייוחד היחס במיסגרת
למנהליה. האישיים ׳שרותיו בזכות ברשות,

 פקיד סל כמו משבורת מקבל מזרחי,אינו
 המיג־ הדירוג עיל־פי ברשות, מזכירה או

 הגבוה העיתונאי הדירוג על־פי אלא הלי,
ולטלוויזיה. לרדיו זה, בסיכום חדש ציוד

ה ת מ שו ע ך ל ס ד ז ב

 לטלוויזיה תקציב תוספת על הידיעה
 עוררה דולרים, מיליוני 5כ־ של בסכום
 לאחר זה היה הטלוויזיה• בסניין שמיחד■

מגר חזר ■ארליך שי,מחה ■ששריד,אוצר
 לרכישת מימון להשיג הצליח שם מניה,
ל והן ■לרדיו הן זה, ׳בסכום חדש ציוד

טלוויזיה.
מת מדי. מוקדמת הייתה יד,׳שמיחד, ;אולם

לתת כלל מתכוונים אינם הגרמניים כיי ברר

 שיל בשווי גרימיני ציוד אלא כספי, מעניק
בטל הציוד מערביות דולרים. מיליוני 5

 האמריקאית השיטה טהרת על הן וויזיה
השיטות. שתי ■ את למזג רב קושי וקיים

 אנשי מצד התנגדות קמר. בטלוויזיה
 בטענה הגרמנית, המתנה את לקבל מיקצוע

 בכסף לרשות־הישידור יתעלה קבלתה כי
רבים. טכניים ׳קשיים ■ותגרום רב

רדיו
שד״ם רדין ס ס
 הפיצריות בעל ■של התאבדותו בעקבות
הו אשר דפיוקר, ריקארדו בירושלים,

 מם־ לירות, מיליוני ישל היוביות אחריו תיר
 פרצופים עם רבים רדיו אנשי עתה ׳חובבים

ואבלים. מודאגים
 קשר ■ליצור הצליח ■לפיוקר כי מתברר

 החדשות ממחלקות בעיקר רדיו, אנשי עם
ל ■בהבטחה כספים מהם ׳וללוות ׳וההגשה,

 ״שי־ כן במו :ביותר. ׳גבוהה ריבית תשלום
 בעסקיו רבים רידייו אנשי לפיוקר תף״

!והמגוונים. :השונים
 היו לפיוקר של ׳פרישתו ■שנפלו ■אלה בין

 אימכר שמירה הפופולארית השדרנית
 בית־הקפד, בעלי הם :ובעילה שמירה ובעלה.
 את מהם קינה ■לפייוקר ;בירושלים. טאורום
 דחויים. ■בצ׳קים תמורתו ,ושילם המקום

 יומיים האחרון, ׳ברגע חיזרו. הצ׳קים כל :אך
 ובעלה שמירה הצליחו התיאבדותו, ■לפני

לידיהם. שוב ולקבלו ׳ביית-הקפד, את להציל

לז־הול ־ רונן
 יגאל ■של ■עוזרו שהיה מי של ,מועמדותו

ב החדשות כמנהל חסין, אליהו אלון,
 ■של הראשי תומכיו להתבטל. עומדת רדיו,
ה את ממינו הסיר פינפקר, חגי חסין,

 תמיכה.
 בתפקיד ■שיזכה מי בי לגמרי ברור כמעט

רונן. יורם הטלוויזיה כתב יד,יד,
ת ד ע ת ס ל ס ש ת
ו למפיקה אירעו בילתי-ינעימים מיקרים

 גלי ■של הפתוחה האוניברסיטה עורכת
יוכל. תרצה צה״ל,

 ב־ דווח כאשר חודשים, שלושה ■לפיני
 הירמטכ״ל ערך אותה בדיקה על זה ■מידור

■לק כדי גור, ׳(״מוטה״) מרדכי ,רב-יאלוף
 התוכנית :את להפסיק ■או להמשיך אם בוע

 היא יוביל כי ■בטעות ;נכתב צה״ל, בגלי
אקדמאיית. השכילה ■חסרת

ש כדי יובל פנתה אליהם רבים מרצים
 אין ״אבל :לד, אמרו בתוכניתה יופיעו

 היה יובל ועל ■אקדמאית.״ השכלה לך
 האוניברסיטה בוגרת היא כי אותם ■לשכנע

המדינה. ובמדעי באנגלית העברית,

אימכר שדרנית
חזרו הצ׳קיס כל
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