
 -3 יופייע !שזה ״©שום חלבי !בפני בכתב
חלבי, יאל לטלפן מיחד אולם עיתונים״,

להרגיעו. בדי שלו, הצבאי לבסיס
 הוא לג&רי. פאפו התקפל שיחר. באותה

 שאתה ידעתי לא בכלל ״איני :לחלבי אמיר
לך מטלפן ואני ׳אליך. התכוויניתי לא דרוזי. - 1

 אם !שנפגשת. לי יאמר שעמירב ©שום רק
 ביקוש נם פאפו בפניך.״ ©תנצל אני נפגעת,
 ההתנצלות וסיפור השיחה ׳תוכן כי ©חלבי

לעיתונים. יגיעו לא שלו

הכתב אח מחרים אריק
הטלוויזיה, של התיישבות ׳לענייני הכתב

׳ב בקשיים באחרונה ׳נתקל גורן; יגאל
ב שלו גילויים שפמה גורן, ותפקידו. מילוי

 שר־ את ©כליו הוציאו האחרונים חודשים
בשט התיישבות על והממונה. החקלאות

 ©די חייב שדון, (״אריק״) אריאל חים,
 תגר לקבל עבודתו, במיסגירית בפעם, פעם
אותו. !ולראיין ©שירון פות

 את גיורן יפגיש שבה האחרונה בפעם
 לראיון. בבקשה אליו פנה הוא שירון,

ל נזק מביא ״!אתה :שירון של תגובתו
 לך אתן ׳שאני רוצה יעוד !ואתה מדינה,
?״ ראיון

 שאינו מי סל שרון, לדעת יכי ׳נראה
המטור ההתיישבות תוכניות עם מסכים

או למדינה. נזיק מביא אותן, ►וחושף פות
 גורן על שרון שהטיל החרם כי נראה לם

 לחשוף ממשיך גורן השיר. את מישרת אינו .
שירון. מעללי את

ירושל■□ על הקרב *
 קישור החדשות ׳במחלקת לוויכוח ׳נושא

 רוט־ (״יענקל׳ה״) יעקוב ׳בימלחין־זמר
 במילחמת שלחם מי רוטבליט, פליט.

 הירושלמית החטיבה ׳במסגרת הימים ששת
 ׳תקליט הוציא ■בקרב, רגלו !את ואיבד
ירושלים. את שיחררתי איך בשם

חן; יעל אירועים, יומן השבוע עורכת
 כתבה ׳להכין רכל א יעמוס 'לכתב אישרה

יום־ירושלים. לקראת רוטבליט על
בערי מקומר. ׳ואית חלתה, הן ייעל ׳אולם

המגזין, מגיש תפס האחרון השבוע כת
 .והבנים הכתבה, ואת פסל יבין יכין. חיים

סוואלאס. טלי עם ראית־חווץ במיקומה
 הוועד מפני יבין חשיש אחת, גיריסה לפי

המנהל.
 ביום שנאמרה כפי יבין: של תגובתו

 ואם תתוקן, ״היא היתד.: האחרון השישי
 הבא. בשבוע תשודר היא טובה תהיה היא

 לכבוד לא מכובדת. היתה לא הכתבה
 מקום יש ירושלים. לכבוד ולא רוטבליט
 אבל טובים. והשירים טוב הנושא לכתבה,
 כיוון תיקון. דורשת שנעשתה, כפי הכתבה,
ירושלים, יום על אחרת כתבה לנו שהיתד.

ל מאוחר יהיה לא שגיג, אמיר של זו ^
הבא.״ השישי ביום אותה שדר

 כי יבין על איים רוטבליט כאשר אולם
בעיתונות, הפסילה סיפור את יפרסם הוא

 את לשדר האחרונה בשבת יבין, החליט
 באותו עוד בלבד, קלים בתיקונים הכתבה,

הערב. !

ב״ומוקד׳ שינו״□
 לארץ, לחזור העומד סער; טוביה

 היה כה עד מוקד. של הקבוע המנחה יחיה
 ה־ ליפי המנחה יאת .לקבוע במוקד נהוג

 פעם ׳בכל ׳ולמצוא הנושא, ואו מריהאיין
 סער יהיה להבא בנושא. הבקיא מנחה

 מוקד. של במעט־יקבוע ואו קיבוע המניחה
למוקד. חדשה דמוית לתת גם היוא כוונה

 גם אלא בלבד, באולפן ראוונות ■עוד לא
 באיזיורי-׳פייתוח קהל, עם חיים, ראוונות
ז׳כדומח.
 של הקבוע המנחה ,תפקיד קיבל!את יסער
 ככתיב שלו מועמדותו שנפלה אחרי מוקד

 כתב להוות הוצע שי לנחמן פרלמנטרי.
 ״להיות ׳שסירב .אחרי ׳כלליים. ׳בנושאים

 ומוקד הכנסת, יאת ׳קיבל מיסג׳חת,״ ללא
סער. של לאי׳ושו ׳פתרון מהווה
בחדשות התפטרות שד

 החד־ מחלקת ישל אווירה לענייני הכותב
מ התפטר גיל; (״קייימול״) חיים שות,

ה של התוכניות למחלקת ועבר המחלקה
 ריחפו ארוכים חודשים במשך טלוויזיה.

 שגיל בך על !שמועות הטלוויזיה בבניין
 מנהל לבין בינו היחסים ׳בגלל ולעזוב, עומד

 נקט ׳שעבר בשבוע ריק .אולם המחליקה,
ההתפטרות. צעד .את גיל

מ פרש מדוע לפרט ׳מסרב יעצמו גיל
 נראה אישיות. הסיבות כי וטוען המחלקה,

ב יותר לעבוד רצה שלא משוט עזב כיי
 קוסם משהו ילו שהציעו מפני ולא חדשות, .

 אין זיו ׳׳במחלקה התוכניות. במחלקת יותר
 בה, גיל של ותפקידו לגבי רעיון סל עדיין

 אני ימה יודע אינני ״עדיין :מודה הוא וגם
 להצטרף, עומד יגיל סי !ניראה ישם.״ אעשה
 גדולה לקבוצה הקרובים, בחודשים לפחיות

 אותם בטלוויזיה, הסמויים המובטלים של
דבר. עושים ואינם משכורת שסקבלים

סז אלף 200 של ביז
 ׳קיבל המר זכולון ׳שר-ההינוך-וד,תרבות

 מעורךחהדיו ׳שאילתה האחרונים בייטים
בעניין מחיפה, מפ״ם ה״כ .עמאר, משה

גורן כתכ
מק? מביא מי

 מכספי לידיות אלף 200 של סכום הוצאת
 המחלקה ומנהלי עיל-ידי רישות־השידור

כראל. יוסף ישל בראשותו הערבית,
ב הספרדים ביטאון על מיסיתמך הח״ב

 גילויים על המסתמד במערכה, ירושלים,
 מוש־ ׳שהיה עובד בפרשית הזה העולם שיל
משמעות עבירות בגלל ׳אחדות ישנים עה

שהיה ותוך לעיבודה ואחר־יכך הוחזר יות,

 לירות אלף 200מ־ יותר לו לשלם צורך
בטלה־סאוגם. דמי

הצע סד, לו להשיב מהמר דורש עימאר
 האחר־ כ׳לפי השידור רשות שנקטה דים
 ומה קבור, צ ה ׳פספי !של זה ליבמבוז יאים

 או לנקוט״ עומד יעצמו שהוא הצעדים
לכך. האחראים נגד נקט כבר

[לשמועות ו׳זונים חיכי□
 שר־ אל הגיעו .׳נוספות שאילתות שחיי
 יעקוב יח״כ השידור. חשות בעניין החמור

 מדימונה המערך איש אמיר; (״ז׳אק״)
 את המסקרים הכתבים שעל סך נגד מחה

שאיל על להודיע או לשדר נאסר הכנסת
 על-יפי חברי־סנס׳ת, על-ידי המוגשות תות

ה הוועד-המ׳נהל, יזשב־ראש יש׳ל הוראתו
ירון. ראובן פרופסור

 שיר־המישטרה של היא ׳אחרית ׳שאי,לתה
 הטוען ומהמערך, !הילל שלמה לשעבר,

ל שר־המישפטים עם שראיזון לו ׳נודע כי
 על- לישידור ׳נפסל צדוק; חיים שעבר,

ירון. הפרופסור ידי
גילתה, השידור ברשות שינערסד, בדיקה

 של קורטוב ירק יש הטענות בשתי כי
 לגבי הנחיות הוציא ילא מעולם ירון יאמת.

 ממלוא-מקום חברי־סנסת. של שיא״ליתות
 נווה, וך ח ׳ברדיו, מחלקת־החדישות :מנהל
 נווה, חנוך ברדיו, מחלקתיו־,חדשות מנהל

 ויתלה בכנסת, לסדר־היום ההצעות סיקור
 הרדיו. של לוח-המודעיות על אלה :תקנות

 כמעט בהם ׳שאין נווה, שהוציא התקנות
 אישורם את קיבלו לא יחדש, דביר שום
 יצחק הרשות מניכ״׳ל של :או ירון שיל

 עד כלל עליהן יידעו לא והשניים יכני, ל
אמיר. של השאילתה שהגיעה
 צדוק, חיים עם הראיון פסילת לגבי
 צדוק, ׳שאמר דברים ,במבט ונפסלו אומנם
בל עריכה מטעמי פסילה זיו היתה אולם

כלל. יכך על ישמע שירק מבלי בד,
 לאמיר ירון שליח השאילתות בעיקבות

ביותר. הריף מייברק

הסולטן לבריכת ארווו־זיו!
 הארוויד בהסנ׳ת לעסוק שמונתה המערבית

 שבו חדש, רעיון לעיונה קיבלה הבא יון
קדלק. טדי ירושלים עידית ראש תומך

ב הארוויזיון את לערוד היא ההצעה
 העיר־ הומת ׳למרגלות הסולטן, בריכת

 קונצרטחההציד- ניערך ישבו המקום העתיקה,
ה יום־העצמיאוית. במוצאי המפורסם עד,

 של הגדולה ההתלהבות בעקבות עלה רעיון
 ו־ מהסרט העולם ברחבי תהנותיטלוויזייה

הקונצרט. שיל ׳מהשידור
 ה־ עריבת כי יודעים ההצעה מעלי

 בפתרון כרוכה הסולטן ׳בבריכת ארוויזיון
 על לסמוך יש השאר, יבין ׳רביות. בעיות

ה אחד סגרירי. יהיה שלא ׳מזג־והאוויר
האו בנייני את להכין הוא לכך פתרונות

 אשר למופע, ירושלים תיאטרון או מה
 ה־ שידור ביום כי ׳יתברר !אליו:אם יועבר

 בעייה גשום. מזג־האוויר יהיה ארוויזיון
ה ׳בבריכת חדרי-הלבשה העדר היא אחרית
 נמצא כביר זו למנייה יגם !אולם סולטן,

ה שאננים משכנות ואף להתקין :הפתרון
ד,אמ את ולהסיע סחדרי־הלבשה, סמוכים

 כיפי יד,יבמה, לאחורי מישטרה במכוניות ינים
בקונ שהופיעו הסולנים עם הדבר שנעשה

צרט.

לכתיבה ל״י 500
 ממשיכה גזית גגי כתבחהרדיו ׳פרישת
 ).2126 הזה (העולם החריפות את להסעיר
לארצות- יצא גזית כי מתברר ׳בינתיים

ארגל כתג
? ירושלים בעניין מה

 חגי הרדיו ממנהל מי׳סתב עם הברית
 הרדיו עובד הוא כי ׳המאשר פינסקר,
 כל וני ליארציות-הברית, ושליחו הישראלי
 את ליו ל׳תת מתבקשים בדבר הנוגעים
עזרתם.
 של סכום יקבל הוא: כי גזית עם סוכם

 ש־ ידיעה או כתיבה כיל עבור ׳לירות 500
 נטו, הוא זה סכום מארצות־הברית. ישדר
 פטור השידור לרשות המציא שגזיית מאחר

 ל־ שנסע מאחר קיבל שאותו ממס־הכנסה,
׳כסטודנט. השאר, בין ארצות־הברית,

מצטלם י •זרח מ

אש״ל תמורת
 פקיד מזרחי, גיסים אל שהתגעגע מי

 ביו, לא יכל ויד בכל !שידיו רשות־השידור
 יורם שהכין בסירטון לראותו יכול היח

 לפתיחת ההכנות יעל מארגנטינה, ארגל
בכדורגל. העולם גביע ושידורי מישהקי
ש ממרחי, כיי זה במדור פורסם ׳כאשר

 בכל נימצא הוא אולם קבוע תפקיד לו אין
 רשות־ מיישלהת עם לנסוע עומד מקום,

 רק העניין. הוכחש לארגנטינה, השידור
 היד, !אי־זאפשר וכבר נסע, ׳שממרחי אחרי

 השיבונו, על נסע כי ,נימסר זאת, להסתיר
אש״ל. דמי ירק מקבל הוא וכי
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אליך קרוב תוויד רוטק□
 - ולנשים לגברי□ טריקו סריגי לובחר

ארוכות ושרזלות גרביים חולצות,לבנים,פיגימות,
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