
 של מסיורו זה של דיווחיו כי סבורים
 כי טוען עצמו נווה אגב, טובים. היו דיין
מיברק־הנזיסה. את שלח הוא לא

 העיתונאי של בדיווחיו השתמש הרדיו
 דיין, של סיורו בתחילת זהבי, אליה* >

 בירר למערכת הזכיר שקרפין אחרי ורק
מש ומקבל קיים הוא גם כי במיברק שלים
 את ממנו קיבלו מרשות־השידור, כורת

הדיווחים.

•בין עוד הקישור

השי ביום יותר צורב כישלון היה לא
 של החדשות עורכת של מזה האחרון שי

שה אחרי חן• יעל אירועים יומן השבוע
ימים, עשרה לפני שערכה, הראשון יומן
 של היומן בא בלתי־רגילה, הצלחה היה

 ספגה חן פניה. על וטפח שעבר השבוע
 שהיה היומן, על ביותר גרועות ביקורות

 שתי בו שבלטו למרות ומשעמם ארוך
 חלבי הפיק של האחת :טובות כתבות

והש בגדה, השטחים ותפיסת הפקעת על
הצב הצנזורה על רונן יורם של נייה
אית.

:המהדורה של לכישלונה הסיבות בין
 חיים המגיש של הארוכים הקישור קיטעי
 חן. של אשמתה זו היתה לא אולם יבין.

 את היומן, את עורכת שהיא למרות
 והוא עצמו, יבין כותב לכתבות ההקדמות

אורכן. את הקובע גם

ג! נתמיאס יי רו ב

 מחלקת־החד־ של רווחה לענייני הכתב
 שןב מסתובב נחמיאם, ויקטור שות,

 עם מוקד נערך שבר בשבוע ממורמר.
 טיבעי כץ. ישראל הד״ר שר־הרווחה

המראיי צוות בין יהיה נחמיאס כי היה
 חיים החדשות מחלקת מנהל אולם נים,

ל מתאים אינו נחמיאס כי החליט יכין
 עצמו, את כמראיינים קבע יבין מוקד.

 *טפי* אלייטע הכלכלי, הדסק ראש את
 (״גיזר״) אליעזר הכתב ואת גדמן
יערי.

ת שינו״□ שו ד ח ב

החד־ מהדורת ומעצבי ממקימי אחד
 סגל, ישראל חצות, כמעט הקצרה שות ^

 והוא זו, מהדורה מערכת את לעזוב עומד
 בעיקבות מבט, של מעורכי־המישנה יהיה

מבט. את חן יעל של עזיבתה
 חצות בכמעט רועה יצחק של מעוזריו

ו גלבוע דויד בלבד: שניים יוותרו
 יעזרו בפעם פעם כשמדי אסתרון, יואל

שביב. י ואמיר פאר (״דני״) דניאל לידם ״
ת״ ״עד■ עד איום ושוב תר בי

מס כותרת עלי של הבא המנחה פרשת
שלו כבר שנבחרו אחרי והולכת. תבכת

 מרגלית דן פאר, מני מראיינים, שה
 איש כי אם אגמון, (״יענקל׳וד) ויעקוב

 רישמי, באופן כך על התבשר לא מהם
 את להוריד בטלוויזיה הנטייה עתה גוברת

 15ה־ אחרי בכלל. הקטן מהמסך התוכנית
 הקבוע המנחה של עזיבתו מועד ביולי,

לונדון. ירון התוכנית של
 שלושת כי דיעות הושמעו בטלוויזיה

הם מוצלחים, אינם החדשים המראיינים

הנדל זמרת
? באה לא מי קראה, גרמניה

 כספם את השידור רשות להם תחזיר
י ר ח חברת־החשמל. על־ידי שייגבה א

 הפטורים כל יבוטלו זה הסדר על־פי
 בעלי- אלפי עשרות כמה בארץ למיניהם.
 האגרה, מתשלום כיום הפטורים מקלטים
 מעוטי־יכולת אלמנות, צה״ל, נכי ביניהם

ואחרים.

ה ה ד.*דד הרנ ט ר ח ת ה

 שהוקלטה רחל, שירי התוכנית במרכז
 על הבוטאני בגן שעבר השבוע בתחילת

 הלנה הזמרת להופיע עמדה הכינרת, שפת
 להישאר הסכימה אשר הנדל, (״נחמה״)

 יום־העצמאות, אחרי נוסף חודש בארץ
ה את התוכנית. בהקלטת להשתתף כדי

 דיין, אחרונה על־ידי שהופקה תוכנית,
שמר. נעמי תגיש

 הנדל כי התברר האחרון ברגע אולם,
בארץ להישאר הסכימה ולא התחרטה,

 לא מהם ואיש בלבד הרע־במיעוטו בחזקת
לונדון. של לנעליו להיכנס יצליח

ה לעובי להיכנס העומד בוועד־המנהל,
 הנטייה עתה מתגבשת זה, בעניין קורה
תוכ למצוא התוכנית, את כליל לבטל

מראיי עם דומה, גוון בעלת אחרת, נית
אחרים. נים

 צוקרמן ארנון הטלוויזיה מנהל גם
תומ ליפני, יצחק הרשות, מנכ״ל וגם
התוכנית. בהמשך כים

ה מיכ רד ת כיו

 מעוררת גזית, גכי כתב־הרדיו פרשת
 גזית ברשות־השידור. שערורייה עתה

 חופי השידור מרשות — וקיבל — ביקש
 ויצא בלתי־מוגבל, לזמן שה־ללא־תשלום
 הוא כי סיפר לידידיו לארצות־הברית.

 שם יסתדר שנים, כמה באמריקה ישהה
באוניברסיטה. ללימודים ויירשם עבודה
 אולם יורד, מיהו להגדיר אומנם קשה

 את שעזבו אנשים על גם כי ספק אין
 של מאלה מוגבלות תוכניות עם הארץ
 בצדק, שלא או בצדק כבר, הודבקה גזית

 מן גזית יורד אם גם ״יורד״. של התווית
 לא אולם זכותו, שזוהי ספק אין הארץ,
יורדים. תעודד ממלכתית שרשות בסדר

השי מרשות מתפרנס החל כבר גזית
 בארצות־הברית שוהה שהוא למרות דור,

 שולח החל הוא ספורים. שבועות מזה רק
ש למרות המתפרסמות לרדיו, כתבות
 באר- כתבים־שליחים יש השידור לרשות

ה ניסן. ואלי •טילון דן צות־הברית:
 שהוא כתבה כל עבור לגזית משלם רדיו

פרי־לאנס. של בסיס על שולח,
לש אפשרויות גם גזית בודק בינתיים

תש תמורתן ולקבל לטלוויזיה כתבות דר
 אי־שביעות־ את לנצל מתכוון הוא לום.

בטל והן ברדיו הן — הכללית הרצון
 שדן העובדה ואת ניסן, מאלי — וויזיה
בסי הקרובים בשבועות טרוד יהיה שילון

בארגנטינה. בכדורגל גביע־העולם קור

<־ התוכניות אח •נהל מ■
 בטלוויזיה כיום ביותר הבוערת הבעייה

 התוכניות. למחלקת מנהל מציאת היא
ש מי קירשנבאום, (״מוטי״) מרדכי

 שממנה לחופשה ויצא המחלקה מנהל היה
ה את לנהל לחזור מסרב חזר, לא עדיין

 בין דרישותיו. כל ימולאו שלא עד מחלקה
בק חופשית יד קירשנבאום דורש השאר
ה קביעת התוכניות, של הבמאים ביעת

ה של המשאבים חלוקת וכן תסריטים
 אין התוכניות שלמנהל העובדה מחלקה.
לר העומדים הכספים חלוקת על השפעה

 תקנים ש״אין לכך הביאה המחלקה, שות
 דיברי לפי טובים,״ לעובדים מספיקים

 קיר- של אלה תביעות למול קירשנבאום.
הטל מנהל על־ידי הנתמכות שנבאום,

ה מנכל עומד צוקרמן, ארנון וויזיה
 להשאיר המבקש ליפני, יצחק רשות
הסמכויות. מירב את בידיו
 קירשנבאום, של מקומו את שממלאת מי

 אין כי הודיעה לוץ, (״ג׳ודי״) יהודית
 ממלאת־מקום. לשמש להמשיך בכוונתה

ה את לה יציעו אם כי גם טוענת לוץ
 כממלאת־מקום, ולא ממש, כמנהלת תפקיד

 הועלו לא בינתיים אותו. תקבל לא היא
המח לניהול מועמדים של נוספים שמות
בטלוויזיה. החשובות מן שהיא לקה,

טל ם הי חו מ ה ב ר אג
 ליכני יצחק השידור רשות מנכ״ל

 חברת עם במאבקו הנראה, כפי הצליח,
אר שימחה שר־האוצר בתמיכת החשמל.

 תיאלץ המר, זכולץ ושר-החינוך ליך
 אגרת־הטלוויזיה את לגבות חברח־החשמל

עצמה. רשות־השידור תחת
 חברת־החש־ תגבה אגרה במקום אולם,

 כך כך ומשום חשמל, צרכן כל היטל. מל
ה בדמי יחוייב ישראל, במדינת בית־אב

 להוכיח שיצליחו אלה רק ההיטל. או אגרה
רדיו, או טלוויזיה מקלטי ברשותם אין כי

ב אנשי־הטלוויזיה הוחרמו נוספת פעם
 הטלוויזיה. עובד לכבוד שנערכה מסיבה

 הלפרין, דני האוצר, מישרד סמנכ״ל
 לכבוד בביתו מסיבה שעבר בשבוע ערך

 שהיה מי קדטניר, (״משי״) אברהם
 החדשות במחלקת הכלכלי הדסק ראש

 בשגרירות הכלכלי כציר אחר־כך ומונה
 המי־ כל נכחו במסיבה בלונדון. ישראל

 שר־האוצר ביניהם הישראלית, בכלכלה ומי
 ארדיד, שימחה קושניר של וידידו

 מנכ״ל גפני, ארנון ישראל בנק נגד
 ומנכ״ל סיוון עמירם מישרד־האוצר

ורדי. יוסי מישרד-האנרגיה-והתשתית
 של כלכליים כתבים במסיבה נכחו כן

 של חבריו מלבד — כולם יומיים. עיתונים
בטלוויזיה. לעבודה ״כושי״

גזית כתב־־לשעסר
משלם? מי עזב, האיש

 נאלצה דיין התוכנית. הקלטת למועד עד
תחליף. לה למצוא

ם ר ם על ח רי חפ ה
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אליך קרוב תמיד רוטקס
 ולנשים- לגברים טריקו סריגי מבחר

ארוכות. ושמלות גרביים חולצות,לבנים,סיגימות.


