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■ש החדשות, מחלקת של הבוקר ■ישיבת
ביקו בסיקור ושדנה שעבר בשבוע נערכה

ב בניי מנחם הממשלה ראש ■של ריו
 מינהל סגן בראשות נערכה אלכסנדריה,

 מנהל אחימאיר. יעקב מחלקת־החדשות,
 עת באותה ■שהה , יכין, חיים המחלקה,

באלכסנדריה.
הכת־ גם באלכסנדריה היי יבין מילבד

פאפו ועד חכר
? הפתעה

 המינוי כאילו שנהג בכך שגה מרגלית
 זעמם את עליו ועורר בכיסו, מונח כבר
הטלוויזיה. עובדי של

שרי□ ש״ם הק ר' ונול הא־ ד לי
 רשות־השי־ כתבי של המינויים סביב

 סערת־רוחות. התעוררה בחוץ־לארץ דור
 שלום של מינויו כי ברור, היה לכל

 בלונדון והטלוויזיה הרדיו ככתב קיטל
 עם הטובים קשריו ביגלל בעיקר בא

 ודרש קיטל הגזים כאשר בגין. מנחם
הש אבדה לונדון, תחת וואשינגטון את

כולה. ליחות
 ככתב לידר, .צבי של מינויו על גם

ה עוררים. קמו במערב־גרמניה, הרשות
 כתב- אינו שהוא היו, לידר נגד טענות

 כתב־טלוויזיה, לשלוח יש וכי טלוויזיה,
נט עוד להיפך. ולא הרדיו, את שישרת

 בגרמנית, מילה יודע אינו לידר כי ען,
עבודתו. על שיקשה דבר

קש היו ללידר גם כי התברר, עתה רק
הבחירות בתקופת שילטון. אישי עם רים

 נוסף ואלימלך'רם. יעדי אהוד בים
 הכתב גם במצריים עת באותה שהה עליהם

 והטלוויזיה מטעם :נסע שלא פדן, גיל
 הוא יבין. של התנגדותו בגלל הישראלית,

 וב־ בבנזזזנה, מילואים שירות ■לו סידר
למצריים. נסע ■זו מיסגרת

 תמימות־דעים הובעה הבוקר בישיבת
 למרות באלכסנדריה, הכושל הסיקור על

 בעיר עת באותה שנמצאו הכוכבים שלל
המצרית. החוף

ד פי ה ל ל ג מ

לידר כתם
קשרים?

 עבודות־חל כמה לידר עשה האחרונות
הליכוד. של מטה־הבחירות עבור טורה

ה ז׳ ו׳ ו לו ט ע פ □׳□1ס

האמיתי פרצופו אח

 יוסף הרשות, מנכ״ל ■מסיר השבוע
ש אחרי המסכה. את לפיד, (״טומי״)

 סוף״ מודיע הוא והשוקל, ההוגן את שיחק
 צוקרמן, ארנון ייבחר ״אם כי סוף,
 זה איום כאשר מתפקידי.״ אתפטר אני

 כבר שהשמיע דומה, לאיום מתווסף
רשות־ד,■שי של הוועד־המנהל יושב־יראש

 קשה, יהיה ירדן, ראובן הפרופסור ,דור
 הוועד־ חברי שבקרב ביותר להגונים גם

צוקרמן. למען ידם את להרים המנהל
 ויינ״ אריאל אם גם כי ■נראה, אולם
 את יטו זינדר (״הזי״) וצבי שטיין

מועמדו תוכשל צוקהמן, ■לטובת המאזניים
 ראש-הממש־ בין ■שנערכה בהתייעצות תו.

זבו שר-החינוך לבין בנין מנחם לה
 הוועד־ יבחר אם כי .הוחלט, המר, לון

ש לכך המר ידאג בצ-וקרמן, המנהל
ל ■ערר יגישו הוועד־המנהל מאנשי נייםש

 ה־ החלטת את -תבטל ■שזו ■כדי ה,ממשל
צ-וקרמן. את ותדיח וועד־המנהל

הישי לקראת הכוחות שקולים -בינתיים
 הקרוב. השני ביום להיערך העומדת בה,

 ידידיו אך החליט, לא עדיין ויינשטיין
 מצפונו עם שלם יהיה הוא כי מקווים,
 כי הודיע, זינדר צוקרמן. ■למען ויצביע

 ■אותו 'שמכיר מי כל אולם החליט, טרם
 הוא דבר של בסופו כי להישבע, מוכן

 לדעתו, רוצים, שלו שהבוסים כפי יצביע
צוקרמן. נגד — שיצביע

 ,מציידו.!של דווקא הפתעה אולי צפויייה
 שמועות, יש פאפו. אהרון עורך־הדין

 הגינות, של זיק להפגין -מתכוון שפאפו
 ב־ ולתמוך עליו הציבור דעת את להפריך
צ-וקרמן.

 ■הארץ כתב של מעמדו נחלש בינתיים
ה מנהל לתפקיד כמועמד מרגלית, דן

 מחפשים שר־החינוך מקורבי טלוויזיה.
צוקרמן. את לרשת תחתיו, אחר מועמד

גיא ת ״8 בו־ זול
 נמצאת החדשה, הכלה גיא, כרמית

 בעלה, עם ירח־דבש של במסע עתה
 אולם אורי. ובנו שאלתיאל, אלי

 ולטלוויזיה, לארץ כרמית תחזור כאשר
 קבלת־פנים לה תמתין כשבועיים, בעוד

לעבודה. ידידיה מצד צוננת
כר כי מכך, נעלבו הטלוויזיה בבניין

 היו שלה. לחתונה איש הזמינה לא מית
 אליהם, הגיעה החתונה על שהשמועה
 שהיא נכון, זה אם כרמית את וכששאלו
 לידידים רק זאת. הכחישה היא מתחתנת,
 חלבי, רפיק כמו שלה, ביותר הקרובים

 מהם ביקשה אולם מתחתנת, היא כי סיפרה
 אתכם.״ מזמינה לא אני מדוע ״להבין

מכולם. יותר נעלבו אלה
ב רבות, פעמים התלוננה גיא כרמית

בק אליה היחס כי לה, המקורבים אוזני
ידידותי. די אינו חבריה־לעבודה רב

הגל על
ר מ■ מ פרדי! מזעזע ס

 הפעם, שוב. זאת ■עושה פאר עדנה
 היא שלה, הרגילות ההצטעצעויות בלי

בתוכ !מזעזע -מיסמך השישי, ביום מביאה,
 צעיר צנחן של מפיו לי -איכפת זה תני

 מספר הצנחן ליטאני. במיבצע שהשתתף
ה בכפרי צר,״ל חיילי של התנהגותם על
 ביזה -על וקלות־דעת, התפרעות על ון,נלב

 מיל- ועל בבהלה שנמלטו כפריים אצל
ה סביב בקשר־ד,שתיקה האישית חמתו
נושא.

השתיקה קשר — השידור של הכותרת
ה של ■עדותו הכל. את אולי ■אומרת —

 הגיעו ■כיצד !מכל, יותר מסבירה, צנחן
 הרג מהם אחד שבו למצב, צה״ל חיילי

שבויים.

יערי שדרן רם שדרן
אכזבת הביעה הבוקר ישיבת

חוגגת חל־־אכיב

 הטלוויזיה, ■לעשות הצליחה שלא מה
 !של 70,־ד חג על ■שלה -הכושל בשידור

 השני, ביום הרדיו ■לעשות עשוי -תל־אביב,
לתל-אביב. שיוקדש שידורים יזם שיהיה
 עגת על־ידי שיופק השידורים, יום
 מוקדמת בשעה יחל מאירי, ובועז גותן

 בשידור־חי כתבות ישודרו עת בבוקר,
ה ו-מהתחנה יפו מנמל תיל־אביב, מחוף

שעה. באותה יעסקו שבניקויה מרכזית,
 יאירי. דליה ■תפיק הזה הבוקר את

 בתל- ממוקדי־תנועה דיווחים בו ישולבו
— כאוב נושא על וכתבת־תחקיר אביב

כעלה עם גיא קריינית
כעס

 היום בחצי גם המתנוונת. בעיר התנועה
כת ובו לתל-אביב, יאירי על־ידי יוקדש

 ודיווחים -תיירות כעיר ■תל־אביב על בות
 ירוק אור התוכנית בתל-אביב. מהבורסה

 את חי בשידור -ת-ביא הוד גידעדן של
 של התנועה מחלקת ראש של דתנצלויותיו

 תארח כך אחר ומיד -תל־אביב, עיריית
ה חיל-אביב -אמני את מיכאלי רבקה
טוב. בוקר במיסג-חת קטנה,
עם השידור, -ניידת תגיע -בבוקר 10ב-

 שלמה דיזנגוף. לרחוב עמית, תמר
 צינה על ויספר בניידת יישב שבא

 הראשון, העיר ראש ■של אשתו דיזנגוף,
 נווה־צדק שכונות ועל דיזנגוף, מאיר

ל עמית -תעבור -כך ■אחר ותיל־כביר.

פאר עורכת
זעזוע

 שמואליק יערוך שם -העירונית, קייטנה
חי. חידון רוזן

 יוצר בנזיקצב את יקדיש מימור משה
 בתל־אביב, הסביבה ולאיכות ■לתעשייה שלו

 ברזל אמנון עם -תשוחח צור ואילנה
כטוסיאון. -תל־אביב על

 רמי יביא אחר־הצהריים 3.00 !בשעה
 בביצוע ׳מוסיקאליות הרפתקאות דרומי

 אצבע במיסגרת הפילה-רנזונית. התיזמורת
 על כתבה מרון אברהם יביא הדופק על

 עומדים הקשישים שהרי קשישים, מחלות
העיר. באוכלוסיית הרוב קבוצת את להוות
 הוא פאר. .מני בלי כמובן, אפשר, אי

 עי־ ראש את מני, ממני במיסגרת ייראיין,
 להט, (״צ׳יצ׳״) שלמה ריית.תל־אביב,

ל יוקדש בספורט היום הלוחם. בבית"
תל־אביב. של הספורט תודואג

 ענת של -תהיה המרכזית התוכנית
 בשידור ומוסיקה ראיונות ערב — נותן

 צ׳יצי סלע. אורי של בהנחייתו הי,
ל שולח הוא לכן מני, אצל הופיע -כבר

 -ח״ב להט. זיווה אשתו, את תוכנית
 עמוס הסופר רובינשטיין, אמנון
 השחקן שלוש, אהרון הניצב קינן,

 אברהם האדריכל אופיר, שייקה
יספ איוניר אילן ובעל־החנות ארליק

 האמנו־ החלק את שלהם. תל־אביב על רו
 שמר -גירעון מרכוס, רחל יספקו -תי

 קמיג־ אהרל׳ה של ד,באז ושלישיית
סקי.
 תל־אביב בפרק יסתיים תל־אביב יום
 מישט־ ניידו-ת עם לילי -סיור חצות. לאחר

 הדייגים -ואצל במועדון־לילה ביקור רה,
ביפו.

 תעודת- יהווה יצליח !שאם גדול, מיבצע
לרדיו. כבוד
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