
שידור
ו ד ו ג ר י ראיון עוד ג

 ראש־ עם שעבר בשבוע ששודר הראיון
שו לא כמעט בגין, מנחם והממשלה

 את לראיין הוראה הגיעה לטלוויזיה דר•
 הי, בשידור ראש־השנה, לקראת בגין

 צה״ל. וגלי ישראל קול בהשתתפות אך
 מיכתב כתבו ואף סירבו, הטלוויזיה אנשי
 (״טומי״) יוסף הרשות למנב״ל חריף

לצ יסכימו לא כי לו, הודיעו שבו לפיד,
 אנשי עם בשותפות טלוויזיוני ראיון לם

הרדיו.
ה לפשרה. הגיעו מילחמה של בסופה

מסי־ בשם כונה ראש־הממשלה עם ראיון

אנג׳ל כתם
הורעה היחסים מערכת

הגור שלושת בהשתתפות בת־עיתונאים
דוב היה העיתונאים מסיבת ומנחה מים,

 העיתונאי־לשעבד, ראש־הממשלה, של רו
נקדימון. (״:נקדי״) שלמה

המילואים מילתמוח
 החדשות מערכת של הכלכלי הכתב

 בשבועות להצטיין התחיל אגג׳ל אבי
 שערך בראיון הגיע לשיאו האחרונים.

 ראיון אדליד, שימחה שר־האוצר עם
 היכול מנומס, אך בלתי־מתפשר :נוקב,
 של הדלוחים למראיינים דוגמה להוות
מוקד.

 הרבות ההופעות לפשר שתמהו לאותם
 כי ההסבר, ניתן בטלוויזיה אנג׳ל של

 אנג׳ל, על האחראי הדסק־הכלכלי, ראש
 במילואים, נמצא שפיגלמן, אלישע

ההפקר. מן אנג׳ל זכה ולכן
 ומער־ מהמילואים, חזר שפיגלמן אולם

 שבחודשים אנג׳ל, לבין בינו כת־היחסים
הורעה. שוב משופרת, היתד■ האחרונים

שילון כתם
ברשות חלטורה

ינים קריינית חיים לשעבר קריינית
משתלמת תמיד לא המפיק של העקשנות

גילעדי אלכס שד הכישלונות
 נילעדי. אלפס הוא בטלוויזיה החביבים הבחורים אחד
 הוא הפרטיים ובחייו בטלוויזיה מהמיקצועיים אחד הוא גילעדי

 כי נראה אולם לנשים. הקשור בכל טוב טעם כבעל ידוע גם
 עלובה התוצאה שלו, אלה כישרונות שני לשלב מנסה הוא כאשר

ביותר.
 הציג הוא שלו: פרטית פצצה עם גילעדי יצא כשנה לפני

 בטלוויזיה, אחד מיספר קריינית תהפוך שלדעתו מי את הכל, בפני
 (״רחלי״) רחל הסיניים הפנים תווי בעלת האילתית הצעירה
 התוצאות אך המון, והשתדלה יפה, נערה אומנם רחלי חיים.

 יחסי- מיפעל והיה ההתלהבות שהיתה וכשם למדי, עלובות היו
הכישלון. היה כן רחלי, לגבי אלכם של הציבור

למחלקת־הספורט כי החליט הוא ויתר. לא גילעדי אולם

 שהיא עד טובה כה תהיה זו קריינית וכי קריינית־אשה, תהיה
 זה יהיה הוא כי החליט גם גילעדי החדשות. על־ידי תחטף

אותה. שיאמן זה יהיה והוא הקריינית תהיה מי שיקבע
האח בשבועות לראות אפשר רחלי של מקומה ממלאת את
 הספורט בתוכנית שלישי יום מדי הקטן, המסך פני על רונים

 קריינית יניב, אורלי יותר. חזק יותר מהר יותר גבוה לילדים
 הפעם היורשת, להיות גילעדי על־ידי שנבחרה היא צה״ל, גלי

רחלי. של לדעתו, המוצלחת,
 מראה בטלוויזיה הילדים של הספורט בתוכנית קצר מבט אך

 שמישהו אולי, כדאי, מוצלחת. בחירה היתה לא יניב גם כי
 קרייניות את בעצמו לבחור שלו הניסיון על לוותר לגילעדי ייעץ

ממנו. למומחים זאת ולהשאיר הטלוויזיה,

■ י "

 ינהג כיצד לראות הכל ממתינים עתה
יע מחלקת־החדשות, מנהל ממלא־מקום

 לאנג׳ל יתן הוא האם אחימאיר. קוב
 בהצלחותיו להמשיך נוספות הזדמנויות

להס שפיגלמן של לדרישותיו שייכנע או
מהמצלמה? אנג׳ל את תיר

גולדשטיין עורך
מקום ממליא

התיר המנפ״ל

 רשוודהשידור־מגהל-הטלוויזיח- מנכ״ל
מנהל-מחלקת־התכניות-מנהל-אגף-הסרטים-

חלבי בונב
מהאישור אכזבה

 אישר לפיד, (״טומי״) סף יו התעודיים,
 בניו־יורק, רשות־השידור לשליח באחרונה

 בתחנת פרטית עבודה לעבוד שילון, דן
ישראל. כאן בניו־יורק, היורדים של הרדיו

 שמחל- מפני במיוחד, תמוה זה אישור
 רב זמן כבר מתלוננת ברדיו קת־החדשות

 מעביר הוא שאין כך על שילון, כנגד
טע לטלוויזיה. רק ודואג לרדיו, כתבות

יש קול לטענות בתשובה שילון של נתו
הרדיו.״ בשביל זמן לי ״אין היא: ראל

לחופש יוצאת חן
 יומן השבוע של המוכשרת העורכת

 לזכותה זוקפים שרבים חן, יעל ארועים,
בכלל, מחלקת-החדשות של רבות הצלחות

 ממושכת לחופשה שעבר בשבוע יצאה
 לאר־ תסעלחודשיים הבא ובשבוע בארץ,

צות״הברית.
 העדרה בזמן ימלא חן של מקומה את

יצ אם גולדשטיין. אורי הבתב־עורך
בר היומן את להשאיר גולדשטיין ליח
 מרובה הצלחה לו צפויה חן, שקבעה מה

בטלוויזיה. עבודתו בהמשך

מתפרפר הדובר

 משה רשות-השידור שדובר העובדה
ב ר מי בעבו מחודש, יותר איננו, כבר ע

 לא במילואים, משרת שהוא מפני דה,
 אף ואולי לישכת־הדובר, בעבודת פגעה

כפ לעבוד העובדים .שאר את המריצה
דוב על האחראי מאחד, חוץ הכל ליים.

יחזקאל. עזרא הערבית, הטלוויזיה רות
 אי־אפשר למילואים, עמירב יצא מאז
 הוא בבניין. יחזקאל את למצוא כמעט

השי לגבי לעיתונאים חומר מעביר אינו
 על אפילו שיענה מי ואין הערביים, דורים
בערבית. השידורים בנושא אחת שאלה

 לפני יום כי משוכנעים הלישכה עובדי
יחזק גם יופיע לעבודתו, עמירב שישוב

דבר. אירע לא כאילו לעבודה, אל

צונזר לא הסקופ

 שעבר בשבוע היה ארוכות שעות במשך
 הביא הוא במתח. חלבי רפיק הכתב
 על- קרקעות • קניית על מצזיינת כתבה

 בטוח והיה ובשומרון, ביהודה יהודים ידי
 לפיד (״טומי״) יוסף הרשות מנכ״ל כי

אותה. יפסול
ניכ חלבי של פניו על כי טוענים יש

 הכתבה בי לו נודע כאשר אכזבה רה
ניפסלה. לא
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