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צל״ש
 במיסג־ שריאיין, על לונדון, לירון !•

 האחים ושני האחות את כותרת, עלי רת
וחן. טאקט בה שהיו בצורה מבאר־שבע,

 במתכוון, שלא נזרקה, זה בראיון
ה תשומת־הלב שהופנתה אחרי פצצה.

 סגן אצלה ביקר זו, למישפחה ציבורית
פור והדבר ידיו, ייגאל ,ראש־ד,ממשלה

בת האחות, גילתה בראיון בהרחבה. סם
 שאלד, אף אותה שאל לא ידין כי מימות,

 שהיה מפני המישפחה, מצב על אחת
 שבאו וכתבים, צלמים המון עם ״עסוק
איתו.״

 של הציניות על אור הוטל לא מעולם
 כה בצורה רודף־פירסומת, פוליטקאי

ומעוררת־תיעוב. פשוטה

תב שי פרלמנטר׳ כ
ה הגולים משלושה אחד שי, נחמן
להת עומד בחוץ־לארץ, עתה נמצאים

 של הפרלמנטרי ככתב הנראה כפי מנות
 בחודש לארץ חוזר שי החדשות. מחלקת

 לימודים של תקופה שיסיים אחרי מאי,
 של מקומו את ימלא הוא בארצות־הברית.

ה הכתבות בין עתה הנקרע רכיב, דן
 מיפל־ לענייני הכתבות לבין פרלמנטרית

הטל של תל־אביב מערכת וריכוז גות
וויזיה.
ו סער טוביה אחרים, גולים שני
ב רק המוקדם לכל יחזרו ניסן אלי
ישוב תפקידים באלו ברור לא עדיין קיץ.

 שיבוצם כי ספק אין אולם השניים, צו
בתקופה סער היד, כזכור בעיות. יעורר

 יחסים לטפח יחזקאל יצטרך עתר, הערבי.
 וסימפוזיונים, הרצאות יארגן הוא אלה.
 בחומר הערביים העיתונים את יעדכן ואף
הצפויים. הטלוויזיה שידורי של רקע

שרון של האגרה טו־ א פל
ל בישר פלאטדשרון שמואל ח״ב

וה החינוך לשר מיכתב כתב כי עיתונות
 להפסיק דרש בו המר זבולון תרבות
מח מטעם ההודעות שידור את לאלתר

השידור. רשות של הגביה לקת
הו של יומי שידור פלאטו־שרון לדעת

 מהווה רבים, חודשים הנמשך אלה, דעות
 בתשדירי הצפיה את והופך מוח שטיפת
 לסיוט. הגביה מחלקת

טובך, סיבה יש הבודד לח״ב ואומנם

י ן ם* ה
 חשבון, קיכלת

 אותו פרע אנא,
 ם ד ק ה כ

ת ק חל המנויים מ
בשש־בש ישראל אליפות

7 עמוד ראה

ידין חובב־צילום
ילדים של אמת

כדו לניו־יורק יציאתו ערב ״ברוגז״ של
 ניסן עם ואילו באו״ם, ישראל משלחת בר

 האיש היד, הוא לעשות. מד, היה לא פשוט
 ניהל בה בתקופה החדשות במחלקת החזק
 מצא גיל וכשהתפוטר גיל, צדי אותה

עבודה. ללא ניסן עצמו את

לונדו! את עי□1שכ91
 ליסני יצחק השידור רשות מנכ״ל

ב רציניות שיכנוע פעולות עתה עורך
 לחזור לונדון ירון את להניע כדי יותר

 מאי בחודש לחופשה לצאת מכוונתו, בו
 הנראה כפי להוציא כך ועל־ידי הקרוב,

כותרת. עלי תוכניתו את גם לחופשה

בטייבה ,ימורשה״
מ למעלה במשך מושעה שהיד, לאחר
ברו שהופרכו האשמות בעקבות שנתיים,

 עזרא בערבית, החדשות כתב חוזר בן,
לעבודה. יחזקאל,

ב עבודה לו למצוא רבים קשיים היו
ש הוחלט דבר של בסופו אולם רשות,

 המיג־ לענייני הדובר עוזר יד,יד, יחזקאל
 עמי■ משה שהדובר כפי או הערבי, זר

ב מורשה יעשה ״הוא זאת: מגדיר רב
טייבה,״

 הקפידו לא והטלוויזיה הרדיו הנהלת
במיגזר ציבור יחסי טיפוח על מעולם

שי כתב־בנסת
לכנסת מארה״ב

ה השירות מתשדירי מרוצה להיות שלא
 רשות במחשב האגרה. את לשלם קוראים
הנכ הח״ב של שמו מופיע לא השידור

 או רדיו אגרת פעם אי ששילם כמי בד,
 כמה יש בסביון, שלו, בווילה טלוויזיה.

וטלוויזיה. רדיו מקלטי
 מיגר,ל לענייני השידור רשות סמנכ״ל

 של הכושלות הפעולות על שאחראי ומי
 טען עבאדי, שדמה הגביה, מחלקת

 לי הידוע ״ככל כי הזה העולם כתב בפני
 כאשר האגרה.״ את שילם פלאטו־שרון

 הרשות של במחשב כי הטענה הועלתה
 פלאטו־ כי מצויין לא ממונה הוא עליה
 בזו עבאדי השיב האגרה, את שילם שרון

 ההיפך, את לי יוכיחו שלא ״עד הלשון:
האגרה.״ את שילם אזרח כל

ידין של הידיד
מי בעניין סיכסוך פרץ ד״ש ברשימת

 רשות של המנהל לוועד ד״ש נציג נוי
ה על התחרו מועמדים שני השידור.

 אריכא, ויצחק רוטלוי יאיר מינוי:
 התנועה, ראש של לחצו בעיקבות אולם

 את הסירו הם ידין, ייגאל הפרופסור
ה את לתת מעוניין היה ידין מועמדותם.

בי ישראל קול מנהל שהיה למי תפקיד  צ
 שלי אישי ידיד שהוא זינדר, (״הזי״)

 שהצטרפו ומהראשונים רבות, שנים מזר,
 זיני ,ואומנם ד״ש. את הקים באשר אליו

 המנהל לוועד ד״ש על־ידי שנשלח הוא דר
החדש.

מך של הפסטיבל

 ביקש נוף (״הזמר״) עקיבא ח״ב
פס על בכנסת, לסדר־היום הצעה להגיש

 נוף לדברי השנה. שנערך הזמר טיבל
 והיה ישראלי תוכן כל נעדר הפסטיבל

האדוויזיון. לצרכי כולו מכוון
 אמנון בכנסת ד״ש סיעת יושב־ראש

 נוף של הצעתו את פסל רובינשטיין
ה בנושא לדון לכנסת לה אל כי וטען

תרבותי. ובטעם אמנותי בשיפוט קשור
של נסיונו על ששמעו הכנסת, ליצני
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