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נוות1וד מגבייה ♦
■ב הרדיו ■על האחראית של פיטוריה פרשת

הרשטיג, שרה השידור, רשות דובר מחלקת
 החליט י כאד ע שרמה דרישות שסמניכ״ל משום

 משונה בדרך ■תיקונה על באה תקן, לה אין כי
ביותר.

 פקידות לתפקיד להכניס ניסה שעבאדי אחרי
ה בתפקיד מינימלית התמחות הסרות ■שונות,

 עמי־ משה הדובר על-ידי נדחו שכולן דוברות,
 שמואל של ■בדמותו פיתרון עבאדי מצא ׳דכ

בושם. (״סמי״)
 בושם היה השידור לרשות עבאדי של לבואו עד

 אותן על האחראי הגבייה,. מחלקת על הממונה
 שולמה לא כאשר ומקלטים להחרים הבאות ניידות

 אולם רבים, לדעת בתפקידו, הצליח בושם האגרה.
לפט שהחליט עמודי, :בעיני נראתה לא זו הצלחה

לתפקיד. אחר אדם ולהכניס רו
ה אחד הוא לפטר. קשה היה בושם את אולם
 מתקרב ואף השידור, ברשות הוותיקים עובדים

בושם עשה לא תמימה שנה במשך הפנסיה. לגיל

חלכי כתג
להתראיין אסור

 לו לתת שסירבו למרות משכורת, וקיבל מאומה
 לתם- בושם נשאל כאשר ברשות. תפקיד איזשהו

 למאונן אותי הפך ״ע׳ביא׳די השיב הוא ברשות יקירו
שלו.״ הפרטי

 ■דובר מישרת את לאיוש עבאדי החליט עתה
 לכך, לועג עצמו בושם ■בושם. של בדמותו הרדיו
 הוא אולם בדוברות, ידע כל לו אין כי וטוען
 מפני ירק עליו שיוטל ׳תפקיד כל שימלא הודיע
חינם. משכורת לקבל מוכן ׳שאינו

בזונו שו העצוח #
 של הוועד־סמנהל כחבר לתפקידו נכנם ׳מאז

 פאפו אהרון עורך־הדין חדל לא השידור, רשות
 ולכת- הטלוויזיה לעורכי מיקצועיות ׳עצות לתת
עצות. של כזה מלאי לו וש מניין יתמהו הכיל ביה.

 ברשות העובדים ירושלים, מוותיקי שאחד עד
 פלא-יועץ. רחוב הקרוי רחוב בעיר גילה השידור,

 אחד פאפו, חיים רבי ישל בשמו קרוי הרחוב
 אחר־כך שעלה סיאלוניקי, העיר רבני מראשי

 ׳בשם ספר וכתב בירושלים, מכובד רב ׳והיה לארץ
זה.

 ׳שקיים ייתכן כי טוען פאפו אהרון עורך־הדין
ה ׳חיים הרב מי׳שפחת לבין מ״שפחתו בין קשר
ב לו שבא כיו׳שר־ד,ייעוץ את בכך ומסביר יועץ׳

ירושה.

■נין שר חצנזווה ♦
 להתראיין ירוצה השידור רשות עובד כאשר

 של אישורם את לקבל עליו בשבועון, או בעיתון
ה דובר ש׳ל או ליבני, יצחק הרשות, מנכ״ל
 מלבד — העובדים פל עמירב. ׳משיה דשות,
 נם לקבל צריכים אלה החדשות. מחלקית עובדי

המחלקה. :מנהל יכין, חיים של אישורו את

 אסר באחרונה ■בידיו. שניתן יזה כוח מנצל יבין
 הממלא תלכי, רפיק השטחים לענייני הכתב על

 לענייני ככתב יערי אחוד ׳של מקומו את יגם עתה
 את לנמק מסרב יבין בעיתונים. להתראיין ערבים,
זה. איסורו

חדש נתב #
 למחל׳קת־היח׳דשיוית להצטרף עומד חדש כתב

 כתב שהה מי ויצטום, דויד ד״ר הטלוויזיה. של
דוק וקיבל לבלגיה נסע מיספר, שנים לפני רדיו
המשותף. השוק נוישא על ׳שליו עבודה עבור טורט

ולכ מיבחן, ׳בתקופת ויצטום ■נמצא בינתיים
 ׳וכתבות חדשות ׳בדסק לעסוק מיועד הוא אורה

החוץ.
 יכין חיים המחלקה מנהל של כוונתו אולם

הכל לדסק ידבר של ■בסופו ויצטום את לייעד היא
להי יצטרך שבה השעה תגיע כי מבין יבין כלי.
 ומשום שפיגלמן, ואלישע הדסק, מראש פרד

 הכלכלי, לכתב התפקיד את לתת רוצה !שאינו
 לתפקיד ויצטום את ע׳תה מייעד הוא אנג׳ל, כי א

הדסק. ראש

ם ♦ י ה ס ו ק מ
■ד,טל של לכיתב־׳לענייני־תעופה מזל, לו אין
במסי אשה נשא שבועיים לפני עזרן. ׳חגן וויזיה,

 אח׳ר-כך ויומיים הטלוויזיה, כל השתתפה שבה בה
 עזרן ״מים. חודש של לתקופה למילואים נקהא

 לו וייתנו בו, יתחשבו שלו שהמפקדים מקווה
 הוותיק והקריין הבמאי * דבש.״ ״חופשת
 התחי׳ליד, שלו השנה כי החליט אורגד אריח

 לו מישרת מיכל, בתו, לידת אולי וכי טוב, במזל
 אוריגד רוצה -שבו ■בתפקיד זכייה :משמח דבר עויד

׳ול ל׳אור׳גד האירוויזיון. מופע מנחה מכל, יותר
 12ה־ יבן יגיב :נוספים ילדים ■שני ■מתי, אשתו,
 כתב הוא נוסף מאושר אב * דדן בת ויעל
 מעורב שהיה מי גסטלכאום, משה הרדיו

 שימחה שר-האוצר של דבריו על הצנזורה בפרשת
עדי" ולאשתו, לנסטלבאום שעבר. בשבוע ארליך

הרשטיג דוברת
לדבור אסור

 נסח ונסטלבאום ׳מאיה, בכירה, בת נולדה נח,
 בעת הרגשתו היתד, מד, נשאל כאשר הלידה. בעת

 הזמן כל ״חייפשתי :השיב יולדת, אשתו ■את שראה
 יהודית הזמרת + על־כך.״ לדווח כדי מיקרופון,

 נורית אחרת, זמרת של מהצלחתה התרשמה רביץ
 במהלך היכרות. לשיחת אותה והזמינה גלרון,
 רביץ, של ביוזמתה לזו, זו הזמרות הבטיחו השיחה

 בטלוויזיה, להופיע תוזמן מהן שאחת פעם בכל כי
 מחלקת־ * השנייה. של הופעתה זאתב תתנה היא

 י׳ום־ד,ולדתה לקראת סרט להכין רצתה התוכניות
 רוכינא, חנה הישראלי, התיאטרון מלכת של

 יוביל על בסרט זאת ׳ולשלב שנים, 89 לה במלאת
 הז- אך סירבה, ר׳ובינא הביסה. תיאטרון של 60ה־

ה בשנה סרט עליה להכין הטלוויזיה את !מינה
.90ה־ יוס-הולדתה לקראת באה,

18. 10

רביע• יום
ה ).5.55( קרוסלה •

 שרה של החודשית תוכנית
 תשרי. לחודש הפעם גינור,
 מחליפה שאינה כימעט גינור

 אלברש־ חוה :שלד, הצוות את
 שלמה גולדבלט, חנן טיין,

 את מור. ואברהם וישינסקי
אש נאור, לאה כתבה התסריט

 שהיה מי נאור, מרדכי של תו
גלי־צה״ל. מפקד
 הערבי הספר שבוע •

)6  מביא שמס אנטואן ).32.
 שבוע על מייוחדת תוכנית

 בבית שנערך הערבי הספר
 הקהילתי ובמרכז בחיפה״ הגפן,
 כחודשיים. לפני תמרה בכפר
 האיר- עבודת את שליווה שמם,

 שהיד, זה, אירוע לקראת גון
 מעלה בארץ, מסוגו הראשון

מעניינות שאלות כמד, בתוכנית

19 . 10

הסיעו• יום
 גירסה ).5.35(פינוקיו •
 כבר ששודר לפינוקיו, אחרת

 בתוכניות שבועות כמה לפני
מוסי עיבוד הפעם: לילדים.

 על לאגדה הומוריסטי קאלי
 ג׳פטו, סבא של העץ בובת

 למקור, המפיקים נאמנות תוך
קולודי. קהלו של ליצירה

6( פדיפר •  איש ).32.
 לו ומציע באד אל מגיע מדע

 פליפר, את יתן באד עיסקה:
 יהיה אפשר שבעזרתו כדי

 אחרים: דולפינים ולאלף לאמן
 ל־ כסף המדען יתן בתמורה
 כדי באד, של אחיו סאנדי,
 חלומו את להגשים שיוכל

 עליו הימי. בבית־הספר וללמוד
יותר.״ אוהב הוא ״מי להחליט

 (שעה שאכד המטוס •
במיסגרת השני הפרק ).0.35

הער הסיפרות של עתידה על
בישראל. בית

).7.00( האדם ידידי •
הער בתוכניות גם קורה זד,

 שפרק השלישית הפעם זו ביות.
 העוסק — הפרימטיס — זד,

 ל־ שהובא קופי-האדם בעדר
 לשידור. מייועד מיפן, טכסאם

 יהיה אפשר המזל, יתמזל ואם
 מחנכים כיצד השבוע לצפות
 שפת־סימנים להבין אלד, קופים

, ושפת־מחשב.
 ).8.50( חן נקודת •
 משוגעים־לטיולים־ כמד, מלבד

על שיחה בכל הרואים בארץ,
 שלהם, אישי הישג זה 'נושא
 או היא טובה אם אבחנה ללא

 המגיעות התגובות הרי גרועה,
 רשות־ד,שידור דובר לישכת אל
 אורי של השבועית תוכניתו על

ה ברובן. שליליות ד,ן דביר
 הצופים של הקבועה טענה
 של ״פילר״ היה שעדיף היא,

 עדיין רשות-ד,שידור זימרה.
 לגבי צפייה סקר הזמינה לא

 אפשרות אין ולכן התוכנית,
 היא אם נחרצת, בצורה לקבוע,
 בדרך אד הצלחה. או כישלון

המגי המיכתבים תואמים כלל
הסקרים. לתוצאות לדובר עים

 העורך ).0.35( מוקד •
טוביה מוקד, של החדש והמגיש

כוזס לא
מוקד ינחו

 רעיונות כמה בוחן עדיין סער,
 בין שלו. התוכנית למיסגור

 עריכת על חושב הוא היתר
 מוקד. בהגשת קצרים קורסים

 החדשות מחלקת מעובדי אלד,
 בתואר יזכו הקורס את שיעברו
 יופיעו הם ורק מוקד״, ״מורשי

השואלים. בצוות

המאז כף על חיים ,סידרהד
אמי מיקרים המשחזרת ניים,
 בני־אדם נקלעו שבהם תיים

מרטין של מטוסו חיים. לסכנת

ולזזיודו אדם
 בעת דווקא התרסק הרטוול
 כורעת אסקימוסית אשד, שהטיס
 אסקימוסי ילד בליווי ללדת,
 נהרגו והאחות האשד, ואחות.

ל המשיך הילד ואילו מייד,
 עוד קשה, פצוע כשהוא חיות,

 הוא שאף הרטוול, יום. 23
 תודות בחיים נותר קשה, נפצע
שברשותו. בשר־אדם לשפע
שה • ה ).10.25( מלי
 בסידרד. והאחרון השלישי פרק

ב להצלחה שזכתה מבולבלת,
הזעי הרומנים קוראי קהל קרב
 בניתוח- מסויים. בגיל רים

 שמרי מתגלה, שלאחר־המוות
להרו מכורה היתד, אנטרובם

 מגלם אותו פורסטר, גיי אין.
 מזהה בראקוור, פיטר השחקן

 לג׳ורג׳ שהתחזה האדם את
 הוא ד,לד, כי ומתברר אנטרובס,

 רבים. שמות בעל ידוע עבריין
 להוציא הצלחה, ללא מנסה, גיי

 אך דין. מג׳ויס נוספים פרטים
 זאת עשה דיברה, לא ג׳וים אם

 שאותו שלה, הכתובות פינקס
 שביקר בעת לסחוב גיי הצליח
 את מוצא הוא שם אצלה.

 המעורבים כל של כתובותיהם
 לג׳ורג׳ שהתחזה מי בפרשה.

בחקי ומספר נעצר אנטרובס
 סחטנית היתד, מליסד, כי רתו,

 גדיי, בשם שותף עם ועבדה
מרי בעיקבות לחסלה שהחליט

 ואילך זד, מרגע ביניהם. בה
 ממש, לרוץ העלילה מתחילה

 כל את ולהתיר להספיק כדי
 לא שהצופים וכדי הפקעות

נוסף. מפרק יסבלו
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