
ה הוועד, יוישב־ראש ׳והרדיו, הטלוויזיה
ירדן. ראובן פרופסור

 עלי ומגיש עורך :האחרונה הגזירה
להעביר חייב לונדון, ירון כותרת,

 של לאישורה1 שלו 'המרואיינים רשימת א׳ת
המנהל. הוועד שיל ועדת־מישינה

 הפרופסור ׳עומדים ועדת־ר,מישנה בראש
 :זאיר יצחק המפיד״יל נציג עצמו, ירון

 אלמוג. ניטים העבודה מפלגת ונציג
 מדי להגיש לונדון חייב ההוראה על־פי

 שלו, המרואיינים רשימת את מקר־שידור
 או האישור אתי יקביל הוא לצהירייס ועד

לרשימה. הפסילה

שבועית הגזירה בי ה

ב־ נשאר הכל של הישראלית הגירסה
 שהחלו לפני עוד להיגנז עומדת מישפוזה

 עמלו ארוכים שבועות משך הצילומים.
 סידון ואפרים מיכאל ב. הסטיריקאים

 על הפנר אברהם התסריטאי עם יחד
 אותה מקורית, סאטירית תוכנית כתיבת

צרי היו ובה אסל יעקב לביים היה צריך
גל. ודובי צפיר טוביה לככב כים

 בסוף להתחיל ■צריכים חייו הצילומים
 ממילא־מקום של הוראה ׳אולם הזיה, החודש •־

פינסקר, חגי רשות־השידור מנכ״ל
 כי ברור ועתה ההכנות. להפסקת הביאה

 יחול לתוכנית, האישור לבסוף יגיע אם גם
בצילומים. עיכוב
 שתיקה על שומרים בדבר המעורבים כיל

התוכנית, להקפאת הסיבה לגבי מוחלטת
 ההוראה כי ׳לרמוז ׳מוכן הייה פינסקר אולם ■

המנהל. מהוועד — ״מלמעלה״ באה

ת הגזירה עי שבו ג׳ ה

 בוטלה רביות תיקוות תלו שיסה הבקר, עוד
 אנשי מייקיצויעיים. שאינם שיקולים בגלל

 גמרו קוטלי, עודד ביניהם המיקצוע,
 ה־ כתבה אותו התסריט יעיל ההלל את

ה הנושא סופשבוע. גל נעמי עיתונאית
— גל של הטלוויזיה מחזה עוסק שבר עדין

 נורה הדליק — וערבים יהודים בין יחסים
רשיות־יתשידור. של המנהל ׳בוועד אדומה

 ברגע ד,:־רה מאיר יצחק המפד״ל איש
סופשבוע, את לבטל ד,אחרון

4 □ □ הערבי ללוויין מתנכל•

ב לישראל, מצדיעה הוליווד התוכנית
 ששודרה סטרייסנד, ברברה הנחיית

ה התוכניות אהת היתד, העצמאות, ביום
ב אי־פיעם ששודרו ביותר פרובלמטיות

 לטלוויזיה הציעו טלעד אולפני טלוויזיה.
דר ואף ישיר, בשידור התוכנית את לשדר

ה מנהל זה. שידור עבור זעיר סכום שו י*
 לקינות סירב צוקרמן ארנון טלוויזיה

אותה.

גל מוחרמת
ערבים נגד

ר שום ב א ד ה ל תנ ש ה

 אלה בימים עוסקים שני מבט במיסגרת
 והכתב טבלי, *טימעון התוכנית, עורך

 חיים הטלוויזיה, של אווירה לענייני
 במלאות סרט בהכנת גיל, (״קיימול״)

י שם ׳הפוליטי. למהפך שנה ש לסרט, מנ
 המנהל, הוועד על־ידי יאושר לא בוודאי

השתנה. לא דבר שוס ׳הוא
 טסלר־את־גיל אם יברור לא עדיין אולם
 לתאריך עד הסרט הפקת את לסיים יצליחו

 ראש זיה. בחודש 22,־ר לשידור, המי״ויעד
 לא אם כי היציע, אלוני יאיר הפינים דסק

ה לקראת הסרט הכנת את לסיים יספיקו
ל השנה ביום ׳לשדרו יהיה יאפשר מועד,
 במקום בגין, מנחם של ממשלתו הצגת

לבחירות. השנה ביום לשדרו

טכ״ל מ ק הר ד טח ב ש ה ת! א

 הרימטכ״ל החליט עימו, הראיון לפני יום
 לבקר איתן (״רפול״) רפאל ף ־!אלו רב

 הצבאי ׳הכתב מראיינו, הטלוויזיה. בבניין
 אותו ליווה גיר, עמירם הטלוויזיה של

ה בתהליך התעניין :רפחל בבניין. בסיורו
ה פעולת של ׳לפחטי־יפרטים ׳ונכניס שידור
 גם כי שימו־לב :הטלוויזיה עובדי הפקה.

 רפיול הסיר לא הבניין בתוך שהיה בעת
 הקצינים עשו גם וכך שליו הכומתה את

אותו. שליוו
 רפיול רואיין שביו הצילומים איתר את אגיב,

 בחר — באולפן ׳ולא צבאי □מחנה —
בעצמו. הרמטכ״ל

י)1הי '

ע לרכוש ברצונך אם ד עי י קצו  ליופי הנוגע בכל מ
 מנוי. על חתמי ,ואסתעילןה
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האקסקלוסיבי המועדון
קי צבי מאת ס ד לי

 ובשק״ם והדוכנים הקיוסקים בכל להשיג

33680 טל. ת״א, ,7 חרוצים יד ״גד״, הפצה

 את ורכש צויקרמן התחרט יותר מאוחר
 אולם העצמאות, ביום ששודרה התוכנית,

ה שידור כי התברר אז יחי. בשידור לא
 בצורר, הלוויין דרך לארץ הגיע תוכנית

 כלל ראויים יהיו לא יריבים קטעים מקוטעת.
לשידור.
 פנה פלד, עוזי טלעד, אולפני מנמל
 האירופי, השידור לאירגון חר־פד, בתלונה

 שידור של הגרועה האיכות על אי־בי־יו,
 ההפרעות כי במכתבו רמז ואף הלוויין

ביאיזור. ערביות שידור ׳מתחינות באו

גיל מורח
ממשלה נגד

טלדוורס

צ רשות־השידור מנכ״ל בעוד י
שעבד השבוע בסוף חזר ליבני חק

 וארציות־ ׳באירופה ומקיף ׳סיור ׳אחרי לארץ,
 גם גיילעדי אלבש הימפייק ייצא הידית,

 לארגנטינה, ימשיך ומשם לאירופה, הירא
בכדורגל. ׳העולמי הגביע למישתקי
 מישלחת לצאת עומדת הקרובים בימים

 ללאס־ ,הרדיו עובדי איש, חמישה בת
 מישלחת שערכיה לזה מקביל לטיול ווגיאס,

 כן אחרים. שבועות לפגי הטלוויזיה של
 אנשי ׳ארבעה ׳לארגינטינד, לנסוע עומדים
 הגביע מישחקי לכיסוי הספורט, מחלקת

העולמי.

ר נבון רו ר ת■ סו

ל מתנוונת בטלוויזיה החדשות ■מחלקית
 שיל השבעתו טכס את חי בשידור העביר
בימאי. 29ב־ המדינה, כנשיא נבון יצחק

 על שוקדים כבר החדישות במחלקת
 גם ומורכב, אתך שיהיה השידור, הכנת

יאשרו. לא המנהל שהוועד ׳החשש מקנן אם

ת על■ ר ת זה^היל כו

 במתכונת כותרה עלי כי רב סיכוי יש
 לונדון, ירון של פרישתו לאחר החדשה,

 לא הקהל כי אם קהל, בנוכחות תצולם
הקטן. המסך על ייראה
 מני התוכנית, שיל :החרושים המנחים יאחד
להכ אמוץ תניכא למפיק הציע פאר,

המרואיי שלדבריו משום לאולפן, קהל ניס
ב קהל יש כאשר יותר״, ״נפתחים נים

אולפן.


