
 אפילו להעלות ניסן הצליח לא בינתיים
 יורשתה קודם, אחת שעה של אחת תוכנית

 כך על כשנשאל השלישית. השעה של
 במרץ עובד ״ניסן השיב: השבוע, לפיד

שלו.״ הראשונה התוכנית על רב

דולת״ם נוהל
 עסקו־ שעבר בשבוע נפטר כאשר
 מנהל סירב שחור, בנימין המפד״ל

 את לשדר יבין, חיים מחלקת־החדשות,
 מאמצי־שיב־ אחרי רק מותו. על הידיעה

הידיעה. שודרה רבים נוע
 הוועד־המנ־ החליט זו תקרית בעיקבות

 נוהלים לקביעת מייוחדת ועדה להקים הל
שנפטרו. אח״מים על הודעות לשידור

שידנר׳ם מונע הריב
ה־ מנהל בין הערבית, בטלוויזיה הריב

ניסן תוכנית עורך
וממושכת קשה עבודה

אל 5יוסן טלוויזיה ר  מחלקת־ מנהל לבין כ
ה הביא פתאל, סליס שלה, התוכניות

הוש שבהם שידורים כמה לביטול שבוע
רב. כסף קע

 מארבע יותר במשד כבר מניו פתאל -
 על תוכניות 20מ־ יותר בת סידרה שנים

 הועיד הוא דיוקן. בשם בישראל, אישים
 השבוע, לשידור הראשונה התוכנית את

 ואף למנהלו, אותה להראות סירב אולם
 נעשו עליהם האישים מי לו לאמר סירב

דיוקנאות.
 מבלי השידור את לאשר סירב בראל
שודרה. לא והתוכנית מראש, אותו לראות

 שמנהל־הטל־ יתכן לא בראל, לדברי
 בחומר לכן קודם לצפות יוכל לא וויזיה

 יידע לא וגם שלו, בטלוויזיה המשודר
 מאחר כי טוען, גם בראל השידור. נושא מי

 ארבע לפני הסידרד, את לצלם והחלו
 האישים אצל שינויים וחלו יתכן שנים,

לעדכנם. ויש בה, המופיעים
 היא לשידור אושרה שלא אחרת תוכנית
 אורית חליל. סיפורי לילדים, התוכנית

 21 בת סידרה פתאל עבור הכינה הוז
אשר חנות בעל סביב הנסובה פרקים,

אג להם מספר והוא לחנותו באים ילדים
 התוכניות את לראות ביקש בראל דות.
 ובר־ סירב, פתאל אך משודרות, שהן לפני

השידור. את עיכב אל
 הציע ביניהם מערכת־היחסים לגבי

 ל־ מחוץ בורר יבחר כי לפתאל, בראל
 ב־ האשם מי יקבע אשר רשות־השידור,
 כי יקבע, שהבורר מי זו. מערכודיחסים

 הטלוויזיה. את לעזוב יצטרך האשם, הוא
 התחרט, מכן לאחר אולם הסכים, פתאל

 הסובלים כאשר שהיה, כמו נשאר והמצב
הטלוויזיה. צופי הם

סתניה ברט-ת טלחיזיה
הח שבהם מישפטיים, מאבקים אחרי

 ליזמים לאפשר שלא בתי־המישפט ליטו
 טלוויזיה שידורי לשדר בנתניה פרטיים
השי רשות למנב״ל התברר קווית, פרטית

 בנתניה כי לפיד, (״טומי״) יוסף דור,
ל בתי-אב אלף 20מ־ למעלה מחוברים

 ביומו, יום מדי המשדרת פרטית, תחנה
קנו ותוכניות סרטים שעות, ארבע במשך

יות.
שר־ אל השבוע בתחילת פנה לפיד

 ממנו ודרש מודעי, יצזען התיקשורת,
 \ זו תחרות יפסיק שמישרד־התיקשורת

 לא כי טען, מודעי הכללית. בטלוויזיה
והב בנתניה׳ מופעלת כזו שתחנה ידע
התופעה. את לחסל ללפיד טיח

להת כל־בו־טק אנשי החליטו בינתיים
 בנתניה. הפיראטית הטלוויזיה על לבש
ב משבוע יותר שהה כל־בו־סק של צוות

 הצליח לא אך בשידורים, וצפה נתניה,
 מקלט- כגודל שגודלו המשדר, את לגלות

פשוט. טלוויזיה

לחרשים חדשות
 מדי תשודר הקרוב במארס באחד החל

 לחרשים־איל־ חדשות מהדורת ביומו יום
 בשעה בעברית, השידורים בפתיחת מים,
בערב. 8.00

 וכות־ דקות, שלוש תימשך המהדורה
 שתשודר חבט, .מהדורת של יהיו רותיה
יותר. מאוחר אחת שעה ז3< !****•#ץ**'

ברדיו גנלשבת תסיסה
 ברדיו, בחטיבת־החדשות הכתבים רכז

ה, חנן  לדד וחזר מתפקידו התפטר נוו
 התפטר נווה חדשות. מהדורות עורך יוח

 מנהל- שאין סופית לו שהתברר אחרי
 לו לתת מוכן לכ־ארי, גירעון הרדיו,
 עמום תחת חטיבת־החדשות, מנהל להיות
 ״מיסמך פרשת בעיקבות שהתפטר גורן,

 איתן מונה נווה של במקומו פאפו״.
אלמוג.

 על כבדים לחצים עתה מפעיל לב־ארי
 לרדיו לחזור רונן יורם הטלוויזיה כתב

 חטיבת־ מנהל תפקיד את עליו ולקבל
 רונן, לכך הסכים לא בינתיים החדשות.

בטל מאושר הוא שאין שלמרות הטוען'
 לתפקיד להיכנס מוכן הוא אין וויזיה,
 ״להכניס שזה משום לב־ארי, לו שמציע

חולה..״ למיטה בריא ראש
 הרדיו כתב הוא שצץ, אחר, מועמד

 מיכאל בגרמניה, לשעבר והטלוויזיה
 והתחיל בתפקיד, רוצה קרפין הפין. ק

 בכירים אישים של לובי לעצמו להקים
 מנימוקיו אחד ובכנסת. במפד״ל ברדיו,

 את לקבל ראוי שהוא לכך קרפין, של
״מסורתי״. הוא התפקיד:

הדיור לתרבות מחמאה - ״מרדד רהיטי
חדרי-שינה,.

שיבה, מערכות-י
חדרי-ילדים

ת-אוכל ופינו

 וגם מתוצרתנו
ה, בי דינ ה מסקנ לי ט  אי

 הולנד, בלגיה,
ה אנגלי

ם בכל פתוח  בערב 8 עד יו
 בערב 10 עד שבת ובמוצאי

קי גן, רמת ס נ טי בו ז׳ ח׳ 22ר

ב״מרדד ביקור על תוותרו אל
ם ל עו ה ה 220659 הז




