
בראד חשוד
מישטרתי אירוח

בטלוויזיה נגד העיתונים
אדו נורה הדליק לאח,רונה שנערך מחקר

על בארץ. העיתונים ׳של המו״לים אצל מה
טלווי !תחנת הקמת כי התברר, המחקר פי

ב תקציבי-פירסום !תדרוש מיסחרית זיה
 לירות מיליוני 350 עד 300 של ססו,מים
 במדינה הכלל׳לי הפיירסום תקציב בשנה.

 שתהנה כך בשנה, לירות מיליון 900 הוא
 כיום הניתנות מהמודעות שליש תגזול כזו

ולרדיו. לעיתונים
בטלוויזיה פסח עוממת

טל שממה להיות עלול הפסח חג גם
תוכ שתי צפויות הקרוב בחג וויזיונית.

 תוכנית תשודר החג בערב מרכזיות. ניות
 (״דידי״) דויד המפיק על-ידי הוכנה אשר

 שמואל הרב על־ידי ותוגש גולדשטיין
ה לבניך. והגדת בשם ׳אבידור, הכהן [

 ׳תיכוניים בתי־ספר עשרות חרשו שניים
תלמי מאות ראיינו הארץ, רחבי בכל
 !בקריית מבתי־ספר צוותים !ובחרו דים

ובהרצליה. ביהוד ברגר, בגיבעת מלאכי,
מ־ שבאו כמה ביניהם התלמידים, על
 80 במשך להתמודד יהיה דתיים, ׳בתים
 ולא כמסורת ״פסח :השאלה עם דקות

 עוז, פניה בדיון המשתתפות יבין דת״. ן
עוז, עמוס הסופר של 17ה־ בת בתו

חולדה. מקיבוץ
ב תשודר השנייה המרכזית התוכנית

 רד של ישיר שידור :הפסח חג מוצאי
 ב־ כידוע ייצג ישראל את איחויזיון.
 השופטים צוות ואת כהן יזהר אירוויזיון
שימ־ (״צחי״) יצחק ירכז בירושלים

עוני. ׳׳
מוח לתרום רוצים

 מוח לתרום המבקשים ישראלים, אזרחים
עצמות.
 הסרט הקרנת בעיקבות באו אלה פניות
 התבקשו שבמהלכו בבועה, הילד הבריטי
 ממוח נולן אנטוני לילד לתרום הצופים

לטל התקשרה היתר בין שלהם. העצמות
 מעובדי המורכבת 'תורמים קבוצת וויזיה

 מפנים הטלוויזיה דוברי האוצר. מישרד
ב מבתי־החולים אחד אל התורמים את

ירושלים.

בהמשכים שיחות

 של הטלפונים מרכזיית ששוכללה מאז
הנ מישרדי את גם המשרתת הטלוויזיה,

 הטלפונים נושא הפך השידור, רשות הלת
והרשות. הטלוויזיה עובדי של לסיוט

 לשימוש הוכנסה שבועות כמה לפני
 מ־ אחת לכל המאפשרת חדשה מרכזיה
 מחוץ אל שיחות לקיים הטלוויזיה שלוחות
 מתנתקת זה, שיכלול למרות אולם לבניין.
הטל מבניין המנוהלת שיחה כל כמעט
 וממנה הטלוויזיה עם שהקשר כך וויזיה,

בהמשכים. והשיחות בשלבים, מתבצע

בתמריץ האישה

 רז (״בובה״) מנשה נישלח כאשד
על!המת כתבות ׳להפיק כדי ׳לבנון, לדרום

 הקצרה, החדשות מהדורת בשביל שם רחש
 תמריץ. ליו לתת הטלוויזיה הנהלת החליטה
 ענת, ירז, של :אשתו כי אישרה ההנהלה

 הצפון אל במסעו אליו להתלוות תוכל
הפרוע.

ל על הג
שחיתות ארוחת
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השווח וברשתות המובחרות בפרפומריות להשיג

של רבות פניות הגיעו הטלוויזיה אל

לונדון משתלם
באירופה

׳עור ■נגד ברדיו שוררת חסה התמרמרות
 לדברי פאר. עדנה לי, איכפת זה כת

פר ממלכה השדרנית לה הקימה מבקריה
 המנותקת ממלכה וממלכת־החדיו, ׳בתוך טית

 ללישכתה מטלפנים כאשר מ׳החדיו. לגמרי
 ״׳מי׳שרדה :מזכירה יעונה פאר, עידנה של
ש טלפונית צורת־פניה פאר,״ הגברת של

 מנהל של במישרדו אפילו מקובלת אינה
פינסקר. חגי הרדיו,
 את ניפחה היא כי אף נטען פאר נגד
 להם שאין ענק, ׳לממדי ישלה העוזרים צוות

ב רק העוסקת פאר, ליד ברדיו. יורע אח
 11 עוזרים אחת, שבועית ׳תוכנית הפקת
 ניפוח זהו כי טוענים ורבים רדיו, עובדי
׳בשערודיה. הגובל

 העובדה על טענות פאר כנגד נשמעו כן
 ימים במוסף שבוע, מדי מפרסמת שהיא

 שליה הראיון תוכן את מעריב, של ולילות
 שעות הצהריים, אחר ששי יום מדי המשודר

 לדברי נמכר. כבר !שמעריב לאחר רבות
 המאזינים לציבור שיש העניין המקטרגים,

 יכולים שהם לאחר יורד, הרדיו בתוכניות
ה לפני עוד בעיתון הטכסט את לקרוא
שידור.
 ארוחת־ שאורגנה פאר, כנגד טוענים יעוד

מ ולאורחים צוותה לאנשי מפוארת ערב
 במיסעדה הראשונה, התוכנית לאחר בחוץ,

 המיס׳עדות אחת שהיא שאננים, מישכנות
בירושלים. ביותר היקרות
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