
ה בנסיעתו יערי, אהוד ענייני-ערבים,
 אולם ברגע. דני היד, לקאהיר, נוכחית

 להשיג שכח ברנע כי התברר האחרון ברגע
 ממישרד לחוץ־לארץ אישור־יציאה לעצמו

במ בוטלה. ונסיעתו שלו, הצבאי הקישור
 לו שהיה כהן, יחיאל הצלם יצא קומו

המוכן. מן צבאי אישור

ס ד חו ל ט
חק לענייני הכתב נמצא בחוץ־לארץ

 עוזי הטלוויזיה, של הסביבה ואיכות לאות
 אשתו, עם באיטליה מטייל הוא בירמן.
 פלאח, אנטואן הרדיו. דוברת עדנה,

 יוצא העשרים, וליל הזמר, פסטיבל במאי
 השתלמות לצורך שלא להשתלמות. לקנדה
 ו- רואי אל יואש גם לקנדה יוצאים
יס הם ממחלקת־הספורט. קוויתי ניסים

 קלה. באתלטיקה העולם אליפות את קרו
 יוצא גלעדי, אלכם המחלקה, מנהל גם

 אם החליט לא עדיין גילעדי לחוץ־לארץ.
 נבחרת את לסקר כדי לאיטליה, לצאת

 ל־ החודש בתחילת או בכדורסל, ישראל
האו לקראת עצמו להכין כדי מוסקווה,

לימפיאדה.

ת פיק ש ר חו ל ב ט
 מח־ מנהל של הגאוניים הרעיונות אחד

 היה חסון, חנוך בטלוויזיה, לקת־הבידור
 בתוכנית- פיל! צביקה הזמר את לצלם
 הארץ. בצפון חורשת־טל רקע על יחיד
 בזמר הקיטש מלך שהוא פיק, אפילו אולם

וסירב. מדי, יותר זד, כי הבין הישראלי,
 אמרגנו הצליח רבים מאמצים אחרי רק

לשכ דשא, (״פשנל״) אברהם פיק, של
 ואם באולפן, פיק את לצלם חסון את נע
 מבקרי־הדיסקו־ יזכו הסרטים, ייעלמו לא

 מעל בפיק בקרוב לצפות רמלה של טקים
הקטן. המסר

ד אריק ג ק נ רפי
 הלכי רפיק יצא שבועות כמה לפני

 שר של סיורו את לסקר צוות, בראשות
 המערבית. בגדה שרון אריק החקלאות

 קליה, ליד שרון של בפמליה פגש חלבי
 המלווים עם יחד שרון את ראה וכאשר

 לצלמים הורה בשטח, דיון עורכים אותו
לצלם.
העי שרון, של עוזרו ניגש חלבי אל

 עליו ואסר לנדאו, אלי לשעבר תונאי
 אריק יפה. לא זה כאן. תצלם ״אל לצלם:

לי אשתו עם כאן נמצא שלהם וידידה לי

בטל יופיע הוא שככה מכובד, לא וזה
בקליה.״ מבקר כשהוא וויזיה

 לפי מצלם הוא כי ללנדאו, הודיע חלבי
 עוז־ הוראות לפי ולא המיקצועית הבנתו

וגי לצלם, לחלבי הפריע לנדאו רי־שרים.
 חלבי אחר־כך הסביר מהשטח. אותו רש

סף השידור רשות למנכ״ל  (״מומי״) יו
ד  אבל אותי, לגרש יכול לא ״לנדאו :לפי

או שהזמינו הם זה מהומות. רציתי לא
 אז כתבה, רוצים לא הם ואם תנו,

תהיה.״ לא
 דיון לצלם עמד חלבי כי טוען לנדאו

 יעשו לא עיתונאים ״אם :זאת מלבד סודי.
 אותם אגרש אני להם, אומר שאני מה

בתחת.״ בבעיטה
 הפרשה. הסתיימה בכך כי היה נדמה

וה גורשה הטלוויזיה הוזמנה, הטלוויזיה
אינו שרון אריק אולם צולמה. לא כתבה

שפיגלמן כתב
ופוליטיקה עייפות

שי הוא בטלוויזיה. כתבות להפסיד אוהב
הא שבו הרשות למנכ״ל זועם מכתב גר

 הכתבה בטירפוד חלבי רפיק את שים
 גסה. ובהתנהגות תחילה בכוונה

עוב־ על כמגן לפיד עצמו הוכיח הפעם

גולדשטיין כתב
נסיעה תמורת עריכה

 מיכתב החקלאות לשר שלח הוא דיו.
 שרון של האשמותיו את דחה שבו חריף,
התנה את בחריפות וגינה חלבי, כנגד
 השר של מיכתבו ואת לנדאו של גותו

 בער- לב אומץ הוכיח לפיד אולם שרון.
לפר שלא לדוברו הורה הוא מוגבל. בון
ל שיגר אותו החריף, המיכתב את סם

השר. את להרגיז לא כדי שרון,

ם פעמיים אוטאק קו
 הרדיו מבכירות אחת גור, שלומית

 באולפן ישבה בטלוויזיה, רצף וקריינית
 לא גור לפניה. מונח שהיה מטקסט וקראה
 הבחינה לא ולכן האוזניות, את חבשה

עמום. בהד מלווה שקריאתה בכך
ב הבחינו בחדר־הבקרה הטכנאים אך

 היא אולם לגור, לרמוז ניסו הם תקלה•
נכ הטכנאים אחד בקריאה. שקועה היתה

 הדבר כפתורים. להסית והחל לאולפן, נם
הקריי כאחת הידועה הקריינית, את הרגיז
 והקללה ברדיו, והסולידיות השקטות ניות

מפיה. נפלטה הנפוצה הערבית
 כי פתוח, המיקרופון כי ידעה לא גור

 השבוע, ליוסן הממתינים המאזינים, כל
הבחינו האחרון, השישי ביום ששודר

 שמע שעוד מי הערבי. בסלנג בבקיאותה
מך השידור רשות מנב״ל היה זאת  יו

ל לטלפן מיהר לפיד לפיד. (״טומי״)
בשלו ונזף הקריינית את ביקש אולפן׳

מית.
 שקללה הראשונה הפעם זו היתה לא

 הפעם האתר. גלי מעל שודרה זו ערבית
בטל חי בשידור דווקא היתה הראשונה

 הופיעה הכיפורים, יום במילחמת וויזיה.
 בארצות- המתגוררת הישראלית הזמרת
ב בידור בתוכנית קאשי עליזה הברית

לאו נאמה לשיר שסיימה ולאחר טלוויזיה,
הערבים.״ כל אמאק ״כוס : מה

 כן, לפני שעות כמה היום, באותו גם
שי תחנת באותה מילה אותה הושמעה

 זה פאר, עדנה של בתוכניתה דור.
פרו של אב בחריפות התבטא לי, איכפת

הער בקללה והשתמש המדינה כנגד צה
הנפוצה. בית

מסקנו חקירה. ועדת הוקמה גור נגד
 לא אולם לגור, גינוי יהיו הוועדה של תיה

הוק לא פאר נגד מסקנות. נגדה יוסקו
ב בכיר איש הסביר חקירה. ועדת מה

 ולא השידור לתוכן קשור ״זה רדיו:
קריינית.״ של לפאשלה

■3 המכונית היא □ובארו
^ ^1 ■ בישראל ביותר הנמכרת 1 1

 עליהם. והוסיפו רבות במכוניות המצויים רבים, יתרונות אחדו סובארו מתכנני
 סובארו. מושלמת: מכונית לך נתנו הם כך

חסכוני אך רב-עוצמה •מנוע
 בנסיעה ורכות ליציבות מעולה •מירכב עליונה רכב •טכנולוגית

 רב והידור מרשים עיצוב ובטיחות• •אמינות
 רבים אביזרי־פאר• ונוחה קלה •נהיגה

 הארץ בכל הפזורה מוסכים רשת חסכונית• דלק •צריכת
 זולים וחלפים •אחזקה

 עיכובים גורם הרב הביקוש כי על לנו צר
- של  עושים אנו באספקה. שבועות 8כ

 האספקה מועדי את לזרז כדי הכל
 המצויים היתרונות ולקצרם.

 כמותם בסובארו-אין
 אחרת. מכונית באף
 היא סובארו לכן

 הנמכרת המכונית
ביותר׳


