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 על עקשניות שמועות יש בטלוויזיה
 גם כותרת עלי בתוכנית להמשיך הכוונה

 בסוף ממנה, יפרוש לונדון שירון אחרי
הבא. השבוע

 לונדון של תפקידו את לרשת המועמד
ש מי רימון, צכי צה״ל׳ גלי איש הוא

הצב בתחנה האדום הטלפון את המציא
 החדשות בתוכנית גם משתתף רימון אית•

 חופשה נטל הוא העניינים. מה לילדים
לתפקיד. להתכונן כדי צוו״ל מגלי

 מצוות־התחקירנים מי ברור לא עדיין
רימון. צגי עם יישאר כותרת עלי של

רימון שדר
הכחשה

 ימונה כותרת, עלי את רימון יגיש אם גם
 כיהן שלונדון בעוד אחר, עורך לתוכנית

כעורך. וגם כמגיש גם
מו את וכל מכל מכחיש עצמו רימון
כותרת. עלי להגשת עמדותו

אחר יסין ח״ם
ש יכין, חיים מחלקת־החדשות מנהל

שבו חמישה בן מטיול שעבר בשבוע חזר
 אחר יבין חיים הוא בארצות־הברית, עות
עצ חזר יבין הטיול. לאותו שיצא מזה
 הקריינים, ועל העובדים על צועק בני׳
 רב מתח ויוצר מעודו, צעק שלא כפי

 וש- רגועה, שהיתה במחלקת־החדשות,
 יבין של מקומו את כאשר היטב תיפקדה

אחימאיר. יעקוב מילא
נו יבין של עצבנותו כי האומרים יש
 בניו־יורק. לו שאירעה מתקרית בעת
 שליח מידידיו, שניים עם שם •נפגש יבין

 שהיה ומי שילץ דן בניו־יורק הרשות
 שיפד צוקרמן. ארנון הטלוויזיה, מנהל

סי שיבין עד גדולה, היתה חת־הפגישה
תפ קבלת לגבי מחשבותיו על להם פר

הח הרגע מאותו מנהל־הטלוויזיה. קיד
 שיחות- כמה ומלבד שניהם, אותו רימו

 עימו. להתראות סירבו שילון, עם עבודה
זה. סיפור מכחיש עצמו יבין

 מכך נובע מצב־הרוח כי אומרים יש
 שלמרות ליבין למסור שדאג מי שהיה

 שהוא לכך סיכוי כל בינתיים אין מאמציו
מנהל־הטלוויזיה. יהיה

?י ה?ו נוס מס״ושל 1־0*
ה ביום יכין חיים עורר רבה תדהמה

 לקצץ הורה כאשר שבוע, לפני חמישי
ש התקרית על אורן אי,תן של בכתבה
 בן־גור- נמל־התעופה של בפיתחו אירעה

 שוטרי על־ידי ערבים הוכו שבה יון,
מפ של התנצלויותיו את מישמר־הגבול.

 שידר כר, צכי ניצב מישמר־הגבול, קד
 הערבים- טענות את אולם במלואם, יבין

קיצץ. הוא המוכים
 חומר, די היה לא זו למהדורת־חדשות

 המועד לפני דקות חמש הסתיימה והיא
הקבוע.

שים דלא הסכם ברו
ב- הטכנאים. עם הסכם נחתם סוף־סוף

הרא התמונות לישראל הגיעו כאשר
 עורך ניגש קמבודיה, שואת על שונות

גולד אורי ארועים, יומן השבוע
 מנכ״ל־הרשות־מנהל״הטלווי־ אל שטיין,

 גולדשטיין, לפיד. (״טומי״) יוסף זיה
 את יודע בארץ, העיתונים קוראי כבל

 ואת היהודית לשואה לפיד של רגישותו
 קישרו את לציין דואג שלפיד העובדה
עימו. שיחה בכל בימעט לשואה

 להכיר הספיק גם גולדשטיין אולם
בעקי אליו פנה הוא ולכן לפיד, את
ל גולדשטיין אמר בטוח,״ ״אני : פין

 כתב-רדיו ניגש 1940 בשנת ״כי לפיד,
 ,יש :לו ואמר שלו לבוס תחנה באיזו
 ולדווח, לצאת רוצה אני באירופה. שואה
גולד פנה אחר־כך !״׳ולחשוף לצאת
שלי לאשר ממנו וביקש לפיד אל שטיין

לקמבודיה. כתב חת
 הוא התשובה את מיד. ענה לא לפיד
 אחימאיר. יעקב מבט, לעורן העביר

הכס ההוצאה את מצדיק לא ״הנושא
פית.״

 ה־ שיניים. חרקו החדשות במערכת
 נכנס מאז גדל ברשות־השידור ביזבוז

 שונים מיבצעי-ראווה על לתפקידו. לפיד
 גדולים סכומים הוצאו בושל מינהל ועל

לקמבודיה. כתב שליחת על מאשר יותר
 לבקש החוצפה ללפיד היתה למחרת

 להוציא עמירב, משה מדובר־הרשות,
תו שהיא לכך ולדאוג לעיתונות הודעה

ע  המנצח של ״תקליטיו עיתון: בבל פי
 עוד יושמעו לא פון־מטשיץ לוורו

 היום הוציא על-כן הוראה בקול־ישראל.
 ה־ לפיד. יוסף רשות־השידור מנכ״ל
 כי הרדיו, למנהל במיכתבו מציין מנכ״ל

 ה־ בתנועת פעיל נאצי היה פון־מטשיץ
הונ לפיד, של מולדתו בארץ אוסטאשי

ופושע-מילחמה. גריה
דעכה קמבודית וילדה אובל לפיד מנב״ל

לא־חשובה ושואה חשובה שואה

ץ - לפיד י ש ט מ ־ ן ו קמבודיה - פ

הטכנ ממשיכים ההסכם חתימת עיקבות
 פי על הלילה. חצות אחרי גם לעבוד אים

שע של שכר הטכנאים יקבלו ההסכם,
 מחוץ שינה שעות שלוש כל עבור תיים

לביתם.
מסו יותר הרבה הטכנאים בעיית אולם

 לחוץ־ בשידורים שונים, נושאים בכת.
שכר ובעיות מייוחדים שידורים לארץ,

 עימם לתאם טרח לא שאיש מפני באו
עסו הכל היו היום באותו התאריך. את

לא זה לי המייוחד ביום־השידורים קים
יקרה.
ה והכלה ועדת־הפרם על האחראית גם

 ריכקה שלו, במלאכת-האירגון ראשית
 החשובים כל הגיעה. לא כימעט כהירי,

היעו־ בשעה אגרון בבית היו הרשות של

 תקליטי- בעיקר תקליטים, של שורה
השלום.
 רבים תקליטים שקיבלנו הדבר ״נכון

 אולם קאהירה, שבאו ישראלים מכמה
נו תקליטים לקבל שנוכל תיקווה אנחנו
 התקליטים ספריית את לרענן כדי ספים,
השלום.״ עניין לטובת גם ולנצלם שלנו,

הנוקם המנכי׳ד
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קאהיר״ כ״קול העיברי המדור ראש של מיפתבו
השלום למען תקליטים

 של החולה מהמצב חלק רק הם כלליות,
ברשוה־השידור. יחסי-העבודה

ל לפיד (״טומי״) יוסף נשאל כאשר
 יתר לגבי הטכנאים עם ההסכם פירוש

 הוא לבית, מחוץ הלינה מלבד הבעיות,
 נשאל כאשר בזה.״ מבין לא ״אני השיב:

של מינהל, לענייני סגנו השאלה אותה
 טוב ״יותר הגיב: הוא עכאדי, מה

ה יתפוצץ אחרת לשאול, ולא לשתוק
הסכם.״

ת !תוקע ס ־13ר■ עלי מו
בדי הם השנה של רשות־השידור פרסי

ס האירוויזיון, להפקת האחראים חה. פ ל  א
 זאת הבינו צמח, יוסי והבמאי גילעדי
 עובדי־הטל- מרבית הטכס. את והחרימו

 לא שהפרס מפני באו, לא שהוזמנו וויזיה
לא עובדי־הרדיו כל וכימעט אותם, עניין

 היה אי-אפשר אולם הטכס, להתחלת דה
 רק באה. לא שבהירי מכיוון בו, להתחיל

 מתנשמת הגיעה היא שעה חצי אחרי
ב ״נתקעה היא כי וסיפרה ומתנשפת,

מעלית.״

נללזאה־ר כ?|שה
ב חזרה נגר לילית השחקנית־זמרת

 היא בקאהיר. פרטי מביקור שעבר שבוע
הר למנכ״ל אישי מיכתב עימה הביאה

המ מראש לפיד, (״טומי״) יוסף שות,
 איל■ אחמד קאהיר, קול של העברי דור

 כותב עברית, הכתוב במיכתב, חימאלי.
:חימאלי

 יודע באמת הרחום. הרחמן האל ״בשם
להש עלינו כופה עידן־השלום כי אתה
 המאמץ את למקד משותפת, בנימה תמש

 המדור זקוק לפיכך עניין־השלום. לטובת
ל בעברית קאחיר קול רדיו של העברי

 הזה (העולם זה במדור שהופיע אחרי
 רשות־השי- שהעבירה הצ׳ק צילום )2198
ה עבור יחזקאל, עזרא לעובדה, דור

(לא מושעה, היה׳״יחזקאל שבה תקופה
זדו שהיתה שההשעייה התברר מכן חר

אליו. יחזקאל את הרשות מנכ״ל זימן נית)
 על ידע לא המנכ״ל כי חשב יחזקאל

 בהעולם עליה קרא וכאשר שלו, הפרשה
 לפניו. הרשות בשם להתנצל החליט הזה,

ש זועם, מנכ״ל קיבל יחזקאל את אולם
ה תצלום את העביר כי על עליו צעק

הזה. להעולם המחאה
 אותו לשאול טרח לא אף לפיד מומי

 תגובת הצ׳ק. צילום את העביר הוא אם
ל הודיע הוא לבוא. איחרה לא הוועד
תצ את הזה להעולס העביר הוא כי לפיד
 ליחזקאל הורה הוא וכי ההמחאה, לום

שקיבל. הנזיפה את לדחות

דעוזיאל• פרטית תובדת
 יוסף רשות-השידור, מנכ״ל לדעת
 סאטירי- שלושה רק יש לפיד, (״טומי״)

 לפיד. יוסף הוא האחד בארץ. טובים קאים
 לפיד, של וידידו הרוחני מורהו הוא השני

 מאיר הוא והשלישי קישון, אפריים
ב בשעתו אותו הפך שלפיד עוזיאל,

לסאטיריקאי. מגרפיקאי מעריב
אי קישון בטלוויזיה, עובד כבר לפיד

 לקבל עומד עוזיאל ומאיר מעוניין, נו
 בת משלו, פרטית תוכנית הקרוב בזמן
לשבוע. שעה חצי

■רדן נגד תלוזוח
 כ״מי- להכניס נוהגת הירדנית הטלוויזיה

חו לה כשיש לשידור, שידור בין לואים״,
ב ששודר האירוויזיון מתוך קטעים רים,

 עבור לשלם או רשות לקבל מבלי ישראל,
אלה. קטעים

תלו על-כך הגישה הישראלית הטלוויזיה
 האי־בי־יו. האירופאי, לאיגוד־השידור נה

 האי־ תשובת הגיעה שבועות כמה ואחרי
הירדנים.״ נגד לעשות מה ״אין :בי־יו.
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