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ונמרה ימי□ שלושה

 אשר כירמן, עוזי לכתב צל״ש •
 לעיתים, פרושה, טובה עיתונות כי הוכיח

 סבלנות גם אלא ומהירות, זריזות רק לא
מרובה.

ימים שלושה במשך ישבו וצוותו בירמן

בירמן בתב
משתלמת הסבלנות

 ממתינים כשהם בעידגדי, לילות ושלושה
 וזאת בבתא, הנמרה תילכד שבו לרגע
 אכן היא כי בטוחים, כלל שהיו מבלי

נלכדה כאשר השלישי, בלילה תילכד.

 והטכנאים הצלמים וצוות עוזי יכלו בבתא,
 של לכידתו את הקטן למסך להביא שלו

 מיסמך זהו לאחר־מכן. בו והטיפול הנמר
 אין, שבה בארץ, רק לא ביופיו, נדיר

בעולם. גם אלא נמרים, בדרך־כלל

המסך מאחרי
צצה מדוע אופירה קו
 רשות־השידור, של הוועד־המנהל חבר
 שאילתא הגיש כלוך, (״דני״) דניאל

 עם נחמיאס ויקטור שערך הראיון לגבי
 אל" ג׳יהאן נשיא־מצרים, אשת

 כי שלו, בשאילתא טוען בלוך סאדאת.
 חן, יעל ארמנים, יומן השבוע עורכת
 את ודווקא מהראיון, גדול חלק קיצצה
 המצרי הנשיא אשת שיבחה שבו הקטע

נכון. אופירה נשיא־ישראל, רעיית את
ש הראשון היה לא בלוך כי מתברר

ה שידור לפני עוד הבעיה. את העלה
 נחמיאס החליט נערך, שהוא ואחרי ראיון,

משו הראיון שאין בכך עוול לו נעשה כי
ה בין וארץ. שמיים והרעיש במלואו, דר

שנשיא־המדינד. לכך נחמיאס גרם שאר
לישכתו לאנשי יורה נכון, יצחק עצמו,

 את שתשדר כדי חן, על לחץ להפעיל
רעייתו. על השבח דברי עם במלואו הראיון
התמשך הראיון כי טוענת חן יעל
הח והיא דקות, וחצי 14 של לאורך

 מטעמים בלבד, דקות 10ל־ לקצצו ליטה
נושאים חתכה היא טהורים. מיקצועיים

 בלתי- ונושאים עצמם, על שחזרו אחדים
 אחד במקום כי הבחינה כאשר חשובים.
 היא אופירה, את ג׳יהאן כבר משבחת
 על מספרת היא שבו הקטע את קיצצה
 ניירות־העבודה ועל אופירה עם דיוניה

 הבעת את גם קיצצה חן ממנה. שקיבלה
 ואת האינפלציה על ג׳יהאן של דעתה

 בעלה עם לישראל הגיעה לא מדוע הסברה
בארץ. הקודמים ביקוריו בשני

ת הוצאות דו ח מ
 אלא טלוויזיה, צלם רק אינו ודלו* צכי

 רשות־ של החדשה ולהנהלה חבר־ועד, גם
טובים. קשרים עימו ליצור כדאי השידור

 על לגרמניה, וולף יצא שעבר בשבוע
 קורם שם לעבור כדי הפרטי, חשבונו

 קיבל כי לו נודע יציאתו ערב השתלמות.
 יוסף הרשות, מנכ״ל משמיים. מתנה

 התקציבים לאגף הורה לפיד, (״טומי״)
 15 של סכום לוולף להעניק הרשות של

לנסיעתו. אש״ל כהוצאות לירות אלף
 שולמו שבה הראשונה הפעם זו היתד.
 השבונו על שנסע לאדם אש״ל הוצאות
 ב- לטלוויזיה עבודה שעשה מבלי הפרטי,

חוץ־לארץ.

ת שמועות ספו נו

 לא המר, זכולון של מאמציו למרות
 דן את למנות יוכל כיצד עדיין נראה

 להלן) (ראה כמנהל־הטלוויזיה מרגלית
 ברשות-השידור. זעזועים לעורר מבלי

שאם איום, קיבלו בטלוויזיה הוועדים

 לעריכת יסכימו לא ואגודת־העיתונאים הם
ה על-ידי מנהל־הטלוויזיה ימונה מיכרז,

המנכ״ל. שממונה כפי ממשלה,
 הוועדים עומדים זה מצב למנוע כדי

 לו שהתנגדו דבר מיכרז, לעריכת להסכים
 מיכרז זה יהיר, כי ידרשו אך כה, עד

פנימי.
 נראה פנימי, מיכרז ייערך אמנם אם

 יצחק הבאים: המועמדים אליו שיגשו
 ואלכס יכין חיים שמעוני, ו״צחי״)

 על ביותר המקובל הוא שימעוני גילעדי.
ה שלו, היושב-ראש ועל המנהל הוועד

 יוסף המנכ״ל ועל ירון, ראוכן פרופסור
 הודלף יבין חיים של שמו לפיד. (״טומי״)

 עוד אפשרי, כמועמד לאמצעי־התיקשורת,
 יבין לחוץ־לארץ. שעבר בשבוע שיצא לפני
 על מסויימים בתנאים מקובל להיות יכול
 יקבל שאם תיקווה מתוך ירון את לפיד
 ב־ עבורו ישלם הוא התפקיד את יבין

המנכ״ל־הקומיסאר. של הקו לפי התיישרות
 אלכס של שמו הוא שהועלה החדש השם
 אילו אך רב, סיכוי אין לגילעדי גילעדי.

 יותר חושבים והיושב־ראש המנכ״ל היו
 הוא גילעדי סיכויו. את מעלה הדבר היה
 יעסוק, אלה ובדברים ואירגון מינהל איש
 מהתכנים ויתרחק הטלוויזיה את ינהל אם
 אם שבהם. הפוליטי ומהצד השידורים של

לע לפיד יוכל מנהל־הטלוויזיה יהיה הוא
החד של הפוליטי בצד מפריע באין סוק
 יעניינו גילעדי כשאת התוכניות, ושל שות
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