
8. 824. 23הורו את ינהל וגר * בחופשה ההנהלה כל

 בזור״בות שיגעון * רונן נבחו לא מרוע ^
אח* ירדנה במקום טלוויזיה * הרצו

 חשות בהנהלת הפיכה לעשות אפשר1 ואלה בומים
 נסיעת בין בחופשת. !נמצאים יבולם — השידור
 השידוד קברניטי יוצאים פנימיות, למריבות לחסל
לחופשות. בארץ

 ראובן הפרופסור הוועד-המבהל, יושב־ראש
ישח לבני, יצחק הרשות !מנכ״׳ל ובחופשה. ירון,

הר סמנכ״ל !בחופשה. מהוץ־לארץ, מבבר לא זר
 מזמן לא הוא אף שחיזר עכאדי, שלמה שות

 לחופשה. הוא אף יצא המפורסם, •לאס־ווגאס מטיול
 חופ- לעצמו לקח רב, עמי ׳משיה הדובר, אפילו

בעידכרם. בביתו מבלה הוא ושאותה ישת־חודש,

החיו? מהד וגר •
 (״אידו״) יצחק שיל שימו עולה פבמבט־קסם

 יושב־דאש של ׳כיועצו היום שמכהן מי רגר,
 פעם בגיל דולצ׳ין, אריה הציונית, ההנהלה

 עתה בטלוויזיה. ׳איו ופחדיו ׳בכירה ׳מישרה ■שמתפנית
יפ הרדיו, מנהל פינסקר, חגי יכי לגמרי יברור
ש רוש,  פברואר לפני עוד כן יעשה כי האומרים וי

 ׳במינוי דנים וכבר שלו, החוזה סיום מועד הקרוב,
יורש.

 רגר. הוא וביותר הרבים הסיכויים בעל ׳המועמד
 בחופשה-ללא-תשלום רשותיהשידור עובד הוא רגר
 היה ברדיו, עבודתו מילבד רביות. -שנים בבר
 ישראל בשגרירות ההפגנות על המטחנה רגר

 היום, בינתיים שנסגר גח״ל יומון עורך בלונדון,
 שכל לו היה זה (ומתפקיד 30ה־ ׳חגיגות מפכ״ל
רו דלתה בזמן), לברוח דולצ׳ין. של עוז

 בטיפול הנושא איש הם האחרים המועמדים ישני
 להתמודד אם השוקל ארי, לב גדעון וכל־בז־טק

 במשכורתו ׳פיחות יביא שהוא משום התפקיד על
הקלא המוסיקה על הממונה זמורה, ׳ומיכל היום
 חיים העליון השופט של רעייתו ברדיו, סית

כהן.
 כה ברצינות ילא כי אם שהועלה, נוסף ישם

 כתיב של זה הוא האחרים, שלושת כמו רבה
מרגלית. דן כותרת, עלי ומגיש הארץ

מותו ומה !והוו מת •
בבהירות

 רשותוהשידור עובדי בין הופצו מיסמכים •שיני
בניו־ 7ב־ שייערכו המוניציפאליות לבחירות בקשר

רגר מועמד
מועמד פעס בכל

 הרשות, מנכ״ל קובע הראשון במיסמך במבר.
 ליישם פנים בשום ׳נוכל ״לא ליכני: יצחק

 של לשידוריוהתעימולה הנוגעות החוק הוראות את
■ובטלוויזיה.״ ברדיו הרשימות
שדריו עוחכיו את מניחה ל״בני  לנהוג, כיצד ו

 שלא להשתדל יש ״ככלל, השאר: בין וקובע
מוס ׳תעמולה האוסר החוק (בגלל ׳תוכניות לבטל

 אם שיקולרדעת ולהפעיל ובטלוויזיה), בודקו ווית
 מסויים חומר ואם לבחירות מועמד לשדר או לצלם

 של ד,איסורים לא.״ או בחירות של חומר הוא
 מלכותיים אירועים לשדר לא וארבעה: הם ליבני
 גזירת־סרט. אירועי כגון מועמדים, משתתפים בהם

 בשם או הכתב בשם נורמטיוויות מהערכות להימנע
הע תוכניות לשדר ׳שלא אלמוניים״. ״משקיפים

 150 להזמין, ■ולא בבחירות מועמדים על-ידי רוכות
 למוקד, הראיונות, לתוכניות הבחירות, לפני יום
חז כל־בו־טק, מני, ממני כותרת, עלי  ומצב־ ובי

 באוקטובר, 5ב־ החל לבחירות. מועמדים רוח,
ההצ סיום ועד הבהירות, יום לפני ויומיים חודש
 קלס- את בטלוויזיה להקרין יהיה אסור בעה,

המועמדים, ושל ׳תריהם
 עורך־הדין ׳חשות־השידור, שיל המקשיפטי היועץ

 הוא ישבו שלו, פרטי מיסמך הוצקא כהן, נתן
בהנ פעילים חברים ׳להיות הרשות חברי על אוסר
 אסיפות. לארגן יאו .מדייני, גוף יאו ממפלגה של הלה

 מיועדים הם כן אם אלא כספים, להתרים אסור
 אסר גם כהן הלאומיות. ׳לקרנות ואו לאוצרההמדי׳גד,

תע מוכניות בהבנת להשתתף הרשות עובדי על
מולה.

השתנתה הקונסטלציה •
 כי רונן, יורם הטלוויזיה לכתב התברר כאשר
 יתומו אינו ליכני יצחק השידור רשות מנכ״ל

 הוא ברדיו, החדשות מנהל לתפקיד בריצה בו,
 אינו וליופני טוען׳ רונן בטענות. ליבני אל בא

 ׳נפתח כאשר אחדים, חודשים לפני יכי זאת, מכיחייש
 את ליבני לו הבטיח הראשונה, בפעם המיכרז

תמיכתו.
 עמד לא ׳מדוע ליפני :את רוגן שאל באשר
 הפו- למהפך בהתכוונו לקבני, ליו השיב ■בהבטחתו,

בינתיים.״ השתנתה ״הקונסטלציה :לייטי
ם של בהירותו רן עמו ו  סערה מעוררת עדיין ג

 פטיציה על עתה ׳מחתימים ׳אחידים עובדים ברדיו.
פו שייקיולים בגליל שנעשתה בטענה בחירתו, נגד

 יחד שהתפלג חדות, באיש יידוע היה גורן ליטיים.
 לערוך פעמים כמה הציע ׳ואף תמיר, שמואל עם

 שוקלים אחרים עובדים אצ״יל. על תוכניוית־רדייו
 רוצים ■חם שאין משום מהמחלקה, התפטרות עתה

גורן. ■תחת לעבוד

הקויינים את משגעים •
 ־מחפשים ההגשה. במחלקת ומשתולל מישהו

 כרמל ;שניים: ובחירו קורם ערכיו קיריייני־רצף,
הת אחר־בך יעקוב. ליהודית כן־אפריים

 והחליפה קלופפר, חנה המחלקה, מנהלת חרטה
 בן־אפריים הספיקו לא קורן. באכי יעקב יאת

 תחת ובחר קלויפפר התחרטה ושוב לחגוג, וקורן
 ברדיו. •ותיקה עובדת גור, בשלומית בוראפריים

 ׳משום לחגוג, להתחיל !שלא ויגור לקורן כדאי
 הם דעתה, :את לשניות שלא ■תחליט שקלופפר שעד

לתפקיד. מחוץ עצמם :את למצוא עלולים

גדול הימוו •
 המית- השחיקנית-זמרת ערבה משמעותי הימור

 קציר זמן לפני עד ■שמיתה ימי מרים. רחלי חילה
 למיכרז ׳נגישה מרים צה״ל. מלהקות באחת חיילת

 שנבחרות השתיים בין •זזה״א קריייני־ספוריט, של
 רותם, ערגה הדוגמנית הקא השניה כמועמדות.

 ״׳לעבוד״ שמונה כן־עמי, (״׳דדי״) עודד אולם
 טוב שקולה במרים, לבחור נוטה השתיים, עם

יותר.
 מרים ביקשה התוצאה, את שקיבלה לפני עוד

 להפר דשא (״פגשל״) אכרהם ואמרגן מהימפיק
 צריכה הייתה מרים עימו. לה ושהיה החוזה את

 מסטיק, מנטה שוקולד בשילושייית השוקולד, להיות
 את בה ולתפוס לחיים, להחזירה ירוצה שפגשל
ארזי. ירדנה של מקומה

נעלם שביב •
 יכין חיים החדשות ׳מחלקת מנהל ישל ׳בחדרו

 יכל ישימות רשומים ׳שעליו ענק, לוח־ינייליון ׳תלוי
 דלדסקים. למחלקות מסווגים ׳כשהם המחליקה, כתבי

 לכך, לב שם לא איש :ארוכים !חודשים במשך
 בטלוויזיה, ותיק כתב ■מחלות: נעדר אחד שכתב
 של ליבו תשומת את היפנו כאשר שכים. אמיר

השם. את להוסיף מיהר הוא ■לכך, יבין

רביעי יום
הקלעים מאחרי •

.6.3-2(׳  להקת נוצרת איך )
להש צריך עבודה כמה ? רוק
 ר,ק־ שיל דקות שתי עבור קיע
 י זוהר של שעה ■חצי או ילטה

 קצב קת שללה הקלעים מאחרי
 להקת של סיפוחה ■את מביא

ש שלמרות צ׳יימברס, האחים
 להקה הם בארץ, ידועים אינם

וארה״ב. באירופה מפורסמת
 (שעה השועלים צייד •

7.00. השוע ״צייד בפרק )
 כבר הצופים על איימו לים״

 לא הוא אחת פעם פעמיים.
 פעם ,השביתה בגלל שודר
 כדורגל, מישחק בגלל ,אחרת

שודר לא הוא •ואם  היום, י
בכ אם לתהות להתחייל !אפשר

כזה. סרט קיים לל
 הפרק ).8.00( האחים •

 ב־ האחרון ׳הוא הערב שיוקרן
 האחים. של השישית סידרה
 הסרט, מפיקי נוכחו כאשר
 כי הראשונה, ד,סידרה אחרי

 פנים, ■להם מאירה ההצלחה
עוד ■ליצור ׳ולהמשיך החליט הם

חסויטאים 12
ל״זואוזיס״

 סידרה, עוד ואחר־כך סידרה,
סד 9יל־ בינתיים שהגיעו עד

 תחל בהן שהשביעית רות,
 הבא. בשבוע מוקרנת •להיות
 השישית הסידרה בי נראה
 מכולן, בינתיים הטובח היתה

 של האיפות ■לשינוי וההסבר
 שהתסריט־ בכך הוא הסדרות

 ■סידרה. בכל מתחלפים אים
הראשונה ר,סידרה שעל בעוד

ביד האחים:
8.00 שעה

 הרי ■תסריטאים, שיני דק עבדיו
 במשותף כתבו השישית את

 שיל הפרק תסריטאים. תריסר
מאו שני בסימן עומר השבוע

ו הממשמשים חשובים רעות
 יום־יההולדת מסיבת : באים

 בעלי־המ־ ופגישת מארי, של
 האיחוד על לדון ■הבאים ניות

דר־מרווה. ואן עם
 ).8.50( חן נקודת •

 אורי של הראשונה התוכנית
ל גרמה שעבר, בשבוע דביר

 למיכל אפילו להתגעגע צופים
ממל היו שלה ש״פילרים״ טל,
 הזמן רווח את בדרך־כלל אים
למבט. האחים בין

.10.00( מלמה • סי )
 וילמה על ידוע אמריקאי פור

מח שבעיקבות ילדה רודולף,
ולהו לה הרופאים בישרו לה

 ללכת תוכל לא לעולם כי ריה
 לבסוף ושהפכה עזרה, ללא

 מיל- בריצה. אולימפית אלופה
 אשר נערה של נואשת חמה

לגו להיכנע מוכנה היתד, לא
 שלא הנערה אותו. והביסה רל,

באולימפיא זכתה לצעוד, יכלה
בתפ זהב. במדליות רומא דת

 השחקנית מופיעה וילמד, קיד
פיני. ג׳ון שירלי

החיש■ יום
 לרשות האזרח כין •

 בעכו דיור בעיות יש ).6.55(
ל פנה חזבון צובחי העתיקה.

 זו־ ומפיקה הטלוויזיה, תוכנית
מרוו דירה לו סידר בחלול היר
 מ־ יזבכי לאחמד במראו. חת

הבי נכה. בת יש כרום מג׳דל
 בתשלום פיגר הלאומי טוח

 את להונות וניסה הבת עבור
מ רשיד מחמד ואילו יזבכי,
תו את לקבל הצליח לא נצרת
שלו. בחינת־הבגרות צאת
השבוע מישחק •

)8,00.  השידורים התחלת )
האנגלית. הליגה מישחקי של

 (שעה להמולה מחוץ •
0.00.  הישראלית הטלוויזיה )

 הפקה לחברות לשלם ממהרת
 אפילו יודעת אינה אך פרטיות,
 מהן. לד, המגיע את לדרוש
ה עבור הפיקו קסטל סירטי

 לילה על תעודד, סרט טלוויזיה
 סעד לישכת מנהלת שלוויט,
 בגליל. ערביים בכפרים אזורית

 ניסתה אושפיז עדה הבמאית
הגב של סיפורה דרך להביא,

הסוצ- הבעיות את שלוויט, רת
1

קורי שקספיר:
10.00 שעה

 ישראל ערביי של יולוגיות
החמו מישטר התפרקות מול
 בעולם טלוויזיה תחנת כל לה.

 יחסי־ציבור מסע עורכת היתה
 קסטל סירטי אך זה, לסרט

החו עליו. חומר לתת מסרבים
 הם ואילו רב, בכסף עולה מר
 קיבלו. כבר כספם את

).10.15( שקספיר ויד •
 6 בת בסידרה הראשון הפרק

כ ,1590 בשנת נפתח הפרקים
ללונ הגיע כבר שקספיר אשר

 בעולם דרכו לפלס ומתקשה דון
הראשון תפקידו התיאטרון.

ווגה השחקן
ושקספיר

 בתיאטרון שקספיר ויליאם של
 קריאת קורא של היד, האנגלי

 בהצגה מאחרי-ד,קלעים גבר
 היתד,, הגבר קריאת לא־חשובה.

 עד מוצלחת, כד, הנראה, כפי
 תפקיד למלא נבחר ששקספיר

 אז שחלה. שחקן במקום זעיר
 ש״עשה״ במי שקספיר פגש

שהב מאלרד, כריסטופר אותו,
 את ■הגדולים. בכשרונותיו חין

 טיט השחקן מגלם שקספיר
אל כמעט שחקן שהיד, קורי,
 נקודות- שתי לו היו אך מוני

ה של הבמאי האחת: זכות.
 ד,סידרה, של הראשון פרק

 מההצגה אותו הכיר ווד, פיטר
 סטאפורד טוס של טראווסטיס
 בבימויו בניו־יורק שהועלתה

 נקו־ קורי. שיחק ושבה ווד, של
 היא שלו השנייה דת־הזכות

 לשקס־ הרב החיצוני דימיונו
פיר.
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