
שידור
צלי׳ש

 לונדון, ירון כותרת, עלי לעורך •
 ורד של בראשותה שלו, ההכנה ולצוות
 עצמו, והראיון הראיון, הבנת עבור ברמן,

כא חוש־ההומור, נטול — ההומוריסט עם
 קי־ אפריים — לו נוגעים הדברים שר

בחודש). 18ה־ ה׳, (יום שץ
 הצליח היטב, הוכן כי בו שניכר בראיון,

שהת קישון, של אופיו את לחשוף לונדון
הסתי ומול המנחה של שאלותיו בין פתל

 קי־ של השיטתיות שלו. באמת־החיים רות
 מודרנית, אמנות על שוחח כאשר שון

 אקד־ תארים בעל שהוא שהצהיר אחרי
 תירץ שבהם התירוצים באמנות, מאיים

 יצירת ועל הגרמנים על התקפותיו את
 מתעשר הוא בעוד גרמניה עם קשרים

 שבין הסתירה דווקא, בגרמניה מהצלחתו
 הערצתו לבין לדתיים־מאמינים שינאתו
 פרק היו אלה כל — גוש־אמונים לאנשי
 שבוע מדי המטיף קישון, בהכרת מאלף

מעריב. לקוראי
 פעם בכל זה ראיון להקרין היה כדאי

 השועל קישון, של סירטו את שמציגים
התרנגולות. בלול

המסך מאחרי
השיחות את קיבל לא תמיר

 מיש־ בחוץ־לארץ עתה שוהה כן אי־בי־יו.
 בראשות עובדי־רדיו, חמישה של לחת
ר. ק נם פי חני הרדיו מנהל

 עומד נזית, נכי ברדיו, החדשות איש
 וכמוהו בחוץ־לארץ לטיול נסוע הואל אף

גיא. כרמית בטלוויזיה הרצף קריינית
דש13 קריין עוד

גי פירסט, אורי הוותיק קריין־הטיף
עומד מזור, דליה הקריינית של סה

 ואת הטלוויזיה את שנים לכמה לעזוב
 משמש הוא מלמד. הוא שבו בית־הספר

בתיכון. כמורה הבוקר בשעות
 כל על אחראי של תפקיד קיבל פירסט
 בחוף היהודית הסוכנות של השליחים
 לצאת ועומד ארצות־הברית, של המערבי

 עם יחד מושבו, למקום הקרובים בשבועות
דפנה. רעייתו

בסזסח מום־ל־ןל״ם כיסאות
 בשבוע חזר אשר שי, נחמן של מקומו

 אינו הפרלמנטרי, ככתב לארץ, שעבר
 שמנהל למרות כי נראה ועיקר. כלל בטוח

 לתת בשעתו, החליט, יכין חיים המחלקה
 עתה ושוקל בו חזר הוא לשי, זה תפקיד
 דובר סער, למוכיח הכנסת את לשמור

 לחזור העומד באו״ם ישראל מישלחת
לארץ. בקרוב

 סער את לשלוח יבין יחליט אומנם אם
ל־ 1" יעל עתה שמקימה החדשה רבת 7מ.ב*[ב1כ.?.נראהיד ככל שי ימיני׳ לכנסת׳
אירועים. ממן השמע

קנדי העלמה

 של מחלקת־החדשות של ההישגים אחד
 עם הראיון היה שעבר בשבוע הטלוויזיה

 שהיתר. מי קנדי־אונאפיס, ז׳קלין
שכ ארצות־הברית, של הראשונה הגברת
 מכלי־ אחד אף לקבל הצליח לא דוגמתו

האחרים. התיקשורת
 יומד בהשבוע בראיון שצפו אלה אולם

 מאמצים אלו ידעו לא האחרון, אירועים
 עם לראיון כי מתברר בבישולו. הושקעו
 כהלכה שולט שאינו כתב נשלח ז׳אקלין
 למנוע וכדי רז, מנשח האנגלית, בשפה
 בי־ על־ידי צריכים, היו המסך על ביזיון

 באנגלית. שגיאותיו את להוציא נאות, שול
 ז׳אקלין אל לפנות רז הקפיד השאר בין

״העל בעיברית, או, קנדי״ ״מיס :בתואר
לרוו באנגלית השמור תואר קנדי,״ מת

בילבד. קות

מיבתן־הבד את ■ראה המר

הוע צוקרמן, ארנון הטלוויזיה מנהל
 להגיב נדרש כאשר לא־נעים במצב מד
 דייקפל, מיכאל ח״כ של השאילתה על

 זה. במדור שהופיעה ידיעה בעיקבות
שד,סטי־ הידיעה נכונה אם שאל דייקסל
מלהגיש נפסל עוזיאל, מאיר ריקאי,

 הפוליטיות דיעותיו בגלל כותרת עלי את
הימניות.

 מי הוחלט לא עדיין כי טען צוקרמן
 עוזיאל בידי אולם כותרת, עלי את יגיש
 יהודית של בחתימתה מיכתב מצוי

מחל מנהל ממלאודמקום ׳לדן, (״ג׳ודי״)
 לו המבשר הטלוויזיה, של התוכניות קת
נפסל. כי

הופנתה שאליו חמר, זבולון השר
לראות מצוקרמן לבקש עומד השאילתה,

לה למועמדים שנערכו מיבחני־הבד את
 עוזיאל אם במדעיניו להיווכח כדי גשה,
לאו. או הנבחנים מבין המוצלח יצא אכן

במחתרת רישמ■ סמל

 השבוע צץ מוקדמת הודעה כל ללא
 שאיש מבלי השידור, לרשות חדש סמל
כך. על יידע

ביק לארגנטינה היוצאים הרשות אנשי
 לתת עמירכ, משה הרשות, מדובר שו

 כדי הרשות, של ודיגלונים סמלים להם
 מארצות עמיתיהם עם להחליפם שיוכלו
 זו הזדמנות לנצל החליט עמירב אחרות.
 שיעצב כדי גרפיקאי מייד והזמין

 עוכדות בכך וקבע לרשות, חדש סמל
בשטח.
טוב מול

ביום חגגה הטלוויזיה של החדשות מחלקת

ורד כותרת״ ״ערי רכזת
מעולה עבודת־הכנה

 רשת של העורכים חגגו שעבר בשבוע
פנ עם ימי־עיון בדמות ימי־כיף, שני ג׳

או בנתניה. מפואר בביודמלון מלא סיון
 כמעט הרשות חשבון על החופשה לם

שהחלה. לפני עוד שהתבטלה
 ימי- את לערוך היתד. הראשונית הכוונה

הטכ ג׳. ברשת ולקריינים לעורכים העיון
 הוזמנו, שלא על נעלבו הרשת של נאים

הספר. לפי רק לעבוד בסנקציות: ופתחו
ה של מהסנקציות נבהלו הרדיו ראשי
 פשרה: לידי הגיעו ובמשא־ומתן טכנאים,

 מי אם אך לעורכים, רק יהיו ימי־העיון
 לבוא, ירצה מהטכנאים או מהקריינים

בשירותי ולזכות הוא אף להשתתף יוכל
 רשות- חשבון על וארוחות לינה ך,מלון:

הקריי לבין העורכים בין ההבדל השידור.
 הוכרו שלראשונים היה, והטכנאים נים

 קיבלו אף והם עבודה כימי ימי-העיון
 ולטכנאים לקריינים ואילו נוספות, שעות

 והם עבודה, כימי ימי-העיון הוכרו לא
נוספות. שעות קיבלו לא

מתבודדת המחלקה

 מתפוררת, הרדיו של החדשות מחלקת
 לשקמה. יהיה אי־אפשר כי שנדמה עד

 ללא המחלקה שרויה רבים חודשים מזה
 ממלא המנהל מקום ואת בראשה. מנהל

תפ על נוסף פינסקר, חני מנהל־הרדיו
האחרים. קידיו

 עדיין החדשות מחלקת למנהל המיכרז
ארי המנהל, הוועד שחבר אחרי מתעכב.

 חולה הוא כי הודיע ויינשטיין, אל
 ועדת את לכנס צורך שהיה פעם בכל

 שמנכ״ל כיוון כונסה לא היא המיכרזים,
בחוץ־לארץ. שהה ,ליפני יצחק הרשות
 מבקש הוא כי פינסקר הודיע חזר, כשזה
 משום המיכרזים ועדת כינוס את לדחות
 לעיל), (ראל לחוץ־לארץ יוצא עצמו שהוא
 ה־ ועדת סוף־סוף תכונס כאשר כי נראה

 איש־הטלוויזיה בכל־זאת ייבחר מיכרזים,
ב החדשות מחלקת כמנהל רונן יורם
שם. לנהל מה לו ייוותר עדיין אם רדיו,

 מכר- עסוקים היו בטלוויזיה הטלפונים
 הדיון שעבר, בשבוע שנערך, בעת גיל
 שר־המישפטים בין מוקד במיסגרת החי

ל ראש־הממשלה לבין ונמיר שמואל
רכין. יצחק שעבר,

 בצילצולי הפיתאומי לגידול האחראי
 •טלמה ראש־ר,ממשלה, עוזר היה הטלפון

 פעמים כמה שביקש נקדימון, (״נקדי״)
 בקשותיו תמיר. לשמואל פיתקות להעביר

מוקד. מפיקי על־ידי נידחו נקדי של

טלחזרם

גורן אב
גיל

 לידת את כוסית, בהרמת האחרון, השישי
 התיישבות לענייני הכתב של הבכורה בתו

ש עליזה, ולאשתו ליגאל גורן. יגאל
 בת נולדה ההסברה, מרכז דוברת היא

 בני- של הסברם גללי. בישראל ששמה
 יפה, מצלצל גורן גילי לשם: גורן הזוג

 ושם־ הפרטי השם של וראשי־ה,תיבות
זהים. המישפחה

עמדות חופם יבין

 כי לחלוטין כמעט ברור כבר עתה
 עומד יכין, חיים החדשות, מחלקת מנהל

 השבוע מגיש תפקיד את לעצמו להשאיר
קבוע. באופן אירועים יומן

 השבוע, כעורכת חן יעל מונתה כאשר
 היומן, את והגיש שערך עפרון רם תחת

 יגיש מועמד, שיימצא עד כי יבין הודיע
 יותר מסתמן עתה השבוע. את עצמו הוא

 להיות רק לא יבין של בכוונתו כי ויותר
דרך־קבע. היומן את להגיש אלא ״פקק״,

נוספות שעות ע□ ■מי־כיף

ב הבלתי־מוגדר התפקיד בעל הפקיד
 אינו מיזרחי, ניטים השידור, רשות

 לאליפות־העו־ נסיעה להחמיץ כלל מתכוון
 מיזרחי, בארגנטינה. שתיערך בכדורגל, לם

נסי את תממן לא הרשות כי הבין אשר
באח הנמתחת הביקורת בעיקבות עתו,
 רכש עבודתו, סידרי על בעיתונות רונה

הפרטי. מכיסו כרטיס־טיסה
 רשות־ד,שידור למנכ״ל במיכתב אולם

 בשעות והכרה אש״ל הוצאות מיזרחי דרש
 ישהה שבה התקופה כל למשך נוספות,

בארגנטינה.
 צוות לארגנטינה נסע מיזרחי על נוסף

 נמצא כבר גילעדי אלכם איש. שישה בן
רשות־ד,שי מטעם לא אולם בחוץ־לארץ,

האירופי השידור איגוד מטעם אלא ,ור
שי כתפ-חוזר

לכנסת? יילך מי
סער כתם־חוזר




