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ר1רזש
המסך מאחרי

טדוונרם
ממ בטלוויזיה ביותר הפעילה המחלקה

 חזרה אך מחלקת־הנסיעות. להיות שיכה
 עם הטלוויזיה. של הנכבדת המישלחת

וכס מינהל לענייני רשות־השידור סמנכ״ל
 ההימורים מטיול עכאדי, שלמה פים

 רשות־השידור ומנכ״ל בלאס-וגאס, שלה
מי יצחק  כפי לאתונה, רק לא נוסע י
לאר גם אלא הקודם, ב״טלתורס״ שדווח

 ה- ולארצות־הברית. האחרות אירופה צות
 הרדיו ומנהלי עובדי של הגדולה מישלחת

תמ לא מהמינהלה עבאדי של נציגיו ושל
 היא אף ותצא ליבני, של לשובו עד תין

ללאם־וגאס.
 הטלוויזיה מנהל די. לא באלה אולם

 איש בצרפת. מטייל בראל, יוסף בערבית,
 פאר, (״דני״) דניאל והכל־בו־טק, מבנו

 הציונית ההסתדרות של בשליחות שוהה
 תוכניות־הילדים, מנהלת בארצות־הברית.

הק בימים לנסוע עומדת סופר, אסתר
 תוכניות- מנהלי של לכנס־צפייה רובים
 אולם במינכן, שייערך העולם, מכל ילדים

 בארצות טיול אחרי רק לארץ תחזור היא
באירופה. אחרות
החד מחלקת של תל-אביב מערכת ראש

 דן המצטיין, הפרלמנטרי והכתב שות
ב, (״דני״) שלו בן בטיול עתה נמצא רעי

 ואפילו בחו״ל, אשתו עם שבועות שה
של תוכניתו של המצחיקן שלו, מאיר

פתאל ״קומוניסט״
קידום ללא

הכר את מנצל כותרת, עלי לונדון ירון
 ויוצא הדיילת, אשתו של החופשי טיס

דחו״ל. באווירא להינפש
 התוכניות, מחל׳קת מנהל לממלאת־מקום

 סבלנות די אין לוץ, (״ג׳ודי״) יהודית
המח את תקבל אם לראות להמתין כדי
יח קידשנכוים מוטיש או לידיה, לקה
 בחוץ- מעט לנוח יוצאת היא ואף זור,

לארץ.
זקופי□ מסתלקים הוקגיס

 המסתמן החדש, האיוש אם ברור לא
 של מדיניות פרי הוא במחלקת־החדשות,

 תוצאות או יכין !חיים המחלקה מנהל
 במוד המגמה כי ברור אולם מיקרים, של

האפ ככל מהר להיפטר היא לקת-החדשות
 של והמנוסה הוותיקה מהגווארדיה שר

 וכתבים עורכים עם רק ולהישאר המחלקה,
יותר. צעירים

 (״כושי״) אכרהם עוזבים. הוותיקים
 ציר הוא הכלכלי, הדסק מנהל קדשניר,

 רם בלונדון. ישראל בשגרירות כלכלי
 יש- אירועים, יומן השבוע עורך עפרון,

 אלוני, יאיר בלונדון. תרבותי ציר מש
 -יורם לעזוב. עומד הכחשותיו, כל למרות
הנר ככל יהיה, דסק-החוץ, ראש רונן,

ברדיו. החדשות מנהל אה,
ועו יבין של סגנו אחימאיר, יעקוכ

 הפרישה, כלפי גיחות כמה ערך מבט, רך
 בסופו כי ונראה להתפטר,״ ש״ביקש בכך
 שיט■ בקשתו. על בתוקף יעמוד דבר של

 ואינו שני, במבט מתבצר טסלר עון
החדשות. מחלקת לעבודת מאומה תורם

 ועומד המחלקה את עוזב ישי כן־ דון
בוושינגטון. אחרונות ידיעות כתב לשמש

 בעמדות- לקלוט יסרב יבין כי להניח יש
 לחזור העומדים מהוותיקים, שניים מפתח

 ניסן אלי :לארץ הקרובים בחודשים
סער. וטוכיה

ד קומוניסט גי 16 ב
החשו הסיבות אחת התגלתה עתה רק
הטל מנהל תפקיד על שבמיכרז לכך בות

 כראל, יוסף דווקא זכה הערבית וויזיה
 כי מסתבר פתאל. סלים מתחרהו, ולא

 ראש- יועץ של בעזרתו הצליח, בראל
 שרץ, יוסף ערבים, לענייני הממשלה

 רציני: סקופ ועדת־המיכרז לחברי לטפטף
הקו המיפלגה חבר היה פתאל שסלים

מוניסטית.
 פתאל כי לספר שכחו ושרון בראל

 הקומוניסטית, המיפלגה חבר אומנם היה
 כמו עיראק, ובארץ־הולדתו, ,16 בגיל אך

שם. רק ולא שם, יהודי צעיר כל כימעט

ב קירשנבוים בכוז
 קיר־ (״מוטי״) מרדכי עם קורה מה

החופ הסתיימה בחודש באחד שנכוים?
 קירשנ- שלקח החודשים שלושה בת שה

 מחלקת- כמנהל מתפקידו לעצמו, בוים
 מאחר חופשה-מאונס, זו היתד, התוכניות.

 כמד, לו לאשר הסכימה לא שהטלוויזיה
 לא הגשמתן שללא אישיות, לא דרישות,

לדעתו. להתנהל, המחלקה תוכל
 כי התברר לבניין, קירשנבוים כשחזר

 דרישותיו, את למלא כוונה בינתיים אין
לח סירב והוא הופשת־הסנקציה, למרות

 בידיה והותירו מנהל־המחלקה לתפקיד זור
ת ממלאת-מקומו, של די הו (״ג׳ודי״) י

לדן•
 קירשנבוים הצטרף ישתעמם שלא כדי

 על- שנשלחו כתבים של ארוכה לשורה
מילחמת את לכסות החדשות מחלקת ידי

קירשנכוים כתב
תפקיד ללא

 מדרום צה״ל פינוי מיבצע ואת הליטאני
יסת לא קירשנבוים כי טוענים יש לבנון.

 הסופי ושהתוצר משם, כתבות בעריכת פק
דרום־לבנון. על סרט יהיה שלו

נירי עד החרם נמשך
 הטלוויזיה, של הצבאי הכתב על החרם
 שעזב אחרי נמשך. עדיין ניר, עמירם

 לבד ודאג בלבנון שלו הטכני הצוות את
 מסרבים לעצמו, רק במסוק קונדטיסה

 לעבודה, ניר עם לצאת וטכנאים צלמים
 צלמים על-ידי מצולמת שלו כתבה וכל

רשות־השידור. עובדי שאינם

בנזקו□ דראמה

טארסק־ והאץ׳ ס

 בלוח־השי- צפויים יום־העצמאות אחרי
ש אחדים שינויים הטלוויזיה של דורים
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