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האגרון חק1שצ מ־ צוחק

גילעדי שדר
כפול הפסד

 בארץ. עוצר שהטיל זה, שידור כי ניח
 הגבוה הצפיה שיעור בעל השידור היה

 מיש־ בישראל. הטלוויזיה בתולדות ביותר
 עשי רשות־השידור והנהלת רד־התקשורח

 השידור, את לאפשר כדי כבירים מאמצים
 מאמץ עשה לא גילעדי אולם ובצבע,

 כך כל האהובה מהבינוניות להרוג כדי
 רק שלא להבין וכדי הספורט, חובבי על

 יצפי הספורט עיתוני של הכותרות קוראי
כולו. ישראל עם אלא במישחק,
 וה־ שוטף, היה לא גילעדי של שידורו

 לתחנת התאימו לא הפריח שהוא סיסמות
 כמו במיבצע שהצליחה מיקצועית, שידור

האירוויזיון.

רי המסך מאחו
חלבי נגר הקנוניה

 הפרופסור הוועד־המנהל, יושב־ראש
 רשות־השידור, ומנכ״ל ירון, ראובן

 בשיחה החליטו לפיד, (״טומי״) יוסף
 מעט, -למתי רק ידוע שתוכנה ביניהם,
 מתפקידו חלבי רפיק הכתב את להעביר
המוחזקים. השטחים סיקור על כאחראי

לב־ארי מנהל
חודש חופשת

פינסקר לשעבר מנהל
המחיר ביגלל לחזור

האר על השני המבט את הכין ואף עבר,
 הפרופסור כאשר במצריים, כיאולוגיה

ה החל כמדריך. לו משמש ידין ייגאל
עוזו. במלוא מאבק

 אחדות פעמים היה שכבר יערי, אהוד
ב שוב לקאהיר לצאת דורש במצריים,

 את חידש גולדשטיין אורי הבא. חודש
ו לו, שניתנה ההבטחה למימוש דרישתו

סדן. גיל גם הצטרף אלה אל
1ו״ גיון נום הזסיון
 ויין ׳ץ ג כי לטלוויזיה נודע כאשר

 צו־ ארנון מנהל-הטלוויזיה הורה נפטר,
למ שירן שלום הקולנוע לאיש קרמן

בטלוויזיה. להקרינו כדי ויין של סרט צוא
 מנכ״ל פרוייליד, לישראל פנה שירן
 פרמונט אס־ג׳י־אם, . את המייצגת החברה

 עזרתו. את וביקש בישראל, ויוניברסל
ב שלו סניף למנהל התקשר פרוייליך
בקאהיר. נמצא שהלה התברר אך אירופה,
 החרם עזר. לא לקאהיר טלפון גם אולם

ה הטלוויזיה על מפיקי־הסרטים שמטילים
 זכרו את להנציח הנסיון את דחה ישראלית

ריקות. בידיים חזר ושירן ויין, של

צל״ש
מזעזע מיסמך

 נח־ ויקטור מערכת־החדשות, לכתב
 שהביא המזעזע המיסמך על מיאם,

ההתע על ביוני) 19 שלישי יום (מבט,
 נחמי- בזקנים. מישרד־הבריאות של ללות

במערכת טכנית תקלה שבגלל גילה, אס

 מייד, זאת לעשות לא החליטו השניים
 שתירגע עד שבועות, כמה להמתין אלא

 ושר־החקלאות חלבי פרשת סביב הסערה
שרון. אריק

רבות, בהזדמנויות הודיע מצידו, חלבי,
הטל את יעזוב מתפקידו יודח אם כי

 על משפיע אינו זה איום כי נראה וויזיה.
ממנו. להיפטר המעוניינים ולפיד, ירון

לע רבות הצעות היום כבר יש לחלבי
 זרים בעיתונים ישראליים, בעיתונים בודה

 כי ספק אין זרות. טלוויזיה וברשתות
 והפיר־ סביבו, החדשה הסערה בעיקבות

 תבל, ברחבי בו זכה שהוא העצום סום
האלה. ההצעות ירבו

נחמיאס כתס
הזקן מות

נש לא מישרד־הבריאות של התשלומים
 כמה במשך ולמטפליהם לזקנים צ׳קים לחו

 של עינויים גרמה זו עובדה חודשים.
 הארץ. רחבי בכל זקנים למאות ממש

 מת נמצא אף בית־שמש, תושב אחד, זקן
 מיים מזון, חוסר המוות: סיבת בדירתו.
וטיפול.

. ו צל׳
ד סיקור דדו

 את הרגיז באמת מה התברר עתה רק
 פסילת בפרשת לפיד (״טומי״) יוסף
 17 (מבט, גורן יגאד של מכתבתו הקטע

ביוני).
 לפני דקות כמה בכתבה שצפה לפיד,
 מחלקת־החדשות ממנהל ביקש שידורה,

 :שאל יבין הקטע. את להוציא יכין חיים
 ד׳ מציע שאתה או הודאה לי נותן ״אתה

מציע.״ ״אני לפיד: תשובת
 אר* הטלוויזיה, מנהל עם התייעץ יבין

 ועורך גורן יגאל הכתב צוקרמן, נון
 סגל, ישראל מהדורת־חדשות, אותה

ב הכתבה את להשאיר החליטו והארבעה
 זאת הודיע כאשר המקורית. מתכונתה

 :לו ואמר לפיד הסמיק ללפיד, יבין
עלי!״ צוחק ״אתה

 החלטת על לערער כלל ניסה לא לפיד
 נכנס להחליט, זכות להם נתן שהוא אותם

 חנה העובדות, לאחת והורה למערכת
הקטע. את לחתוך ארליץ,

 יבין הוציא בתגובה כי לפיד טוען עתה
 גוש- מאנשי אחד של מדבריו קטע בעצמו

 הוציא יבין נכון. אינו זה דבר אמונים.
 שלדעתו משום לכן, קודם עוד הקטע את
מדי. ארוך היה

 הטלוויזיה, של מחלקת־הספורט למנהל
 מישחק של התיאור על גילעדי, אלכם

 הרביעי ביום הכדורסל, באליפות הגמר
שעבר.

לה־ יש אולם הבדיקה, נערכה לא עדיין

לחזור מא״ס פינסקר
 בחוץ־ נמצא ארי לס־ גירעון בעוד
 חגי לשעבר, הרדיו מנהל מאיים לארץ,

מאח מקומו את ולתפוס לשוב פינסקר,
ישראל. קויל מנהל של שולחנו רי

 עם הסכים הוא פרש,פינסקר, כאשר
 פרישה פיצויי על רשות־השידור הנהלת

 עבודה לו מצא כבר פינסקר מוגדלים.
 סי־בי־אס, התקליטים חברת כמנהל אחרת,

התפט את לבטל מאיים הוא עתה אולם
לרדיו. ולשוב רותו

 כבר לתפקידו, שנכנס אחרי חודשיים
 לס־ארי, גידעץ ישראל, קול מנהל יצא

 על שהתמרמרו לאותם חודש. בת לחופשה
 לב־ארי של התנאי זה היה כי נודע, כך

 היתה לא אם וכי המוצע, התפקיד לקבלת
 זה, לתנאי מסכימה רשות־השידור הנהלת

 היה לא הוא לב״ארי, של בחירתו ערב
המינוי. את לקבל מסכים
 לב־ארי הבטיח רבים חודשים לפני עוד
 אותו יקח בר־מצווה חגיגת שתחת לבנו,
 לב־ התבקש כאשר בארצות־הברית. לטיול

מנהל־הרדיו, תפקיד את עליו לקבל ארי

חלבי כתב
ההדחה קנוניית

 אינה רשות־השידור הנהלת כי מתברר
מוגד לפיצויים הבטחתה מאחרי עומדת

 שכבר למרות היום. ועד לפינסקר, לים
 הוא שפרש, מאז חודשים שלושה עברו
 ל־ פניותיו כל אותם. קיבל לא עדיין

 מינהל, לענייני רשות־השידור סמנכ״ל
בהתחמקויות. נענו עכאדי, שלמה

 הרשות, אנשי את להביך החליט פינסקר
 ה* לידיו יגיע לא ספורים ימים תוך ואם
 לנהל ויתחיל הרדיו בבנייני יופיע צ׳ק,
מעולם. התפטר לא כאילו החדשות, את

בחופשה מנהל

 והודיע הרשות, לראשי זאת סיפר הוא
 של הבטחה אחרי למלא חייב הוא כי להם
לבנו. אב

למצריים המרוץ
 אחרים רבים ממלכתיים במוסדות כמו
 על ויכוח במחלקת־החדשות עתה מתנהל
 הטלוויזיה של הבא השליח יהיה מי השאלה

במצריים.
ש בשבוע חזר טסלו־ ששימעץ אחרי
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