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 אלף 15 עוד י׳עלד. הקיצוץ כי טען אד
 של נסיעתם הוצאות שבין ההפרש דולר,
 שיצטרכו הסכום יבין אנשי־צוות שישה
זרים. לצוותים לשלם
 הספורט חובבי כיי נראה אחרת, או כך
 יזכו לא בישראל, הטלוויזיה צופי בקרב

 האולימפיאדה של מושלם בסיקור ׳לצפות
אי־פעם. שנערכה ביותר הגדולה

טרה ש רמי מר1ח למסור
 פורום־החדשזת, של האחרונה בישיבה

 הטלוויזיה ראשי יושבים שבו המוסד
 מחלקת־החד־ מנהלי עם בצוותא והרדיו

 מנכ״ל בין חריף ויכוח התעורר שות,
 יד,9ל (״טופי״) יוסף ,רשות־׳ד,שידוד

 יכין. חיים ,מחלקת־ד,חדשות מנהל ילבין
 ה- עם הפעולה שיתוף :סלע־ד,מחלוקת

׳מישטרה.
 מיש־ על שני במבט הכתבה בעיקבוית

 עמרם, הלנה שיל יצמיד רד־יד־,שידוכים
 לטלוויזיה זיגל כנימין תת־ניצב פנה

לפ שיוכל כדי הסרט, את לקבל ודרש
הנושא. בחקירת יתוח

 כי בטענה הסרט, את לתת סירב יבין
 המישטרה, של מודיע אינה הטלוויזיה

 למיישטרה כלשהו חומר תמסור אם זכי
 לעמוד עלולים וכתביה אמינותה, תיפגע

בשטח. עבודתם בעת קשיים לפני
 לפיד ללפיד. יופנה ויתר לא זיגל

 אך למישטרה, הסרט את להעביר דרש
שוב. סירב יבין

גשר■היד־ ליד פז תחנת־הדלק בפרשת

המיזרחי כתג־,מתפטר
טלפון בגלל

 הוא כזדיז. לפיד התגלה בתל־אביב, קיון
 לשאול מבלי לימישטרר, הסרט את העביר

 כל־בדטק, בתוכנית צולם הסרט איש.
ל אלא ,למחלקת־ד,חדשות כפופה שאינה
לפיד. שבראשות התוכניות מחלקת

וי שמתעורר הראשונה הפעם זו אין
הפ אחרי התעורר הוא זה. בנושא כוח

 כאשר המיישטרה, נגד השוטרים גנות
 את מיכין תבעו בכירים קציני־מישטרה

 לזהות שיוכלו כדי הטלוויזיה, סירטי
המפגינים. השוטרים את באמצעותם

שיד!! סם שולם
 בין שיחית־טלפון נערכה שעבר בשבוע

 ל דכ-ארי, נידעון ׳אלשוקול־י מנהל
 דן בנידיורק, רשות-ר,שידור כתב בין

 נתן ולב־ארי קשה, היתד, השיחה שילון.
להע ייתחיל לא הוא שאם להבין לשילון

 בישי־ יסתפק ורק לרדיו, כתבות ביר
 מקביל כתב הרדיו ישלח דורי־,טלוויזיה,

לניו־יודק.
 יותר מעתה להקדיש הבטיח שילון

 ידיעה או כתבד, ולספק לרדיו, שעות
ליום.

גילוח סכיני זגד
 רשות־ו־,שידור של הוועד־המנחל יחבר
 ינון, מיכה עורך־חדין חמפד״ל, מטעם
וזוב- ל האזין כאשר שעבר, בשבוע נזעק

 ישראל זמירות מיצעד הדתית נית־חרדיו
ה במהלך קצוכר. ישראל בעריכת
 לסבי- סיסמות־פירסיומת הושמעו תוכנית

ני״גילוח.
 פירסומת שמתי חברת למינב״ל פנה ינון

 ממנו ודרש כר־כוכבא, רומי בשידור,
 לסכיני- •שידורי־הפירסומת אית להפסיק
 מתגלחים איים שהדתיים מאחר הגילוח,

והשי במישעי, אלא בסכיני־גי׳לוח כידוע
ברגשותיהם. פוגע דור

הוסרה. סכיני־הגילוח פירסומת

׳לדוש הוליזדח׳
 ,כיתב־ד,טלוויזיה שהיה למי המתינו הכל
 המיז■ יורם אלזף־מישנה הארץ, בצפון
 תקופת אחרי לטלוויזיה שיחזור רחי,
 לבין צה״ל בין כמקשר בצבא־קבע שרות
 היד, המיזרחי חדאד. סעד של צבאו
 עתה אולם החודש, לטלוויזיה לחזור צריך
יחזור. לא כי ברור

 עכא־ שלמה רשות-ד,שידור, סמנכ״ל
 הוצאות־רכב, ליהמיזרחי לאשר סירב די,

 כרוכה הארץ בצפון שהעבודה למרות
 אית גם לו לשלם וסירב רבות, בנסיעות
מת שם ממטולה, שלו הטלפון היוצאות

בירושלים. למערכת חמיזרחי, גורר
 המיז־ של ששיובו הייה נרמה כאשר

 חודשים של עניין הוא ׳לטלוויזיה רחי
 כ׳תב־ד,טלוויזיה מקומו את מילא מעטים,
 היד, לכל אולם כרמלי. עמוס בחיפה,

ולק להמשיך יוכל לא כרמלי כי ברור
והצפון. חיפה בין עצמו רוע

׳ל מועמדים שני עתה יש לטלוויזיה
 שהכתב אחדי הארץ, בצפון בכתבים שמש

 שרצה גורן, ינאל התיישבות, לענייני
 הוא האחד עליו. ויתר ׳בתפקיד, תחילה

ה ואילו בתל־אביב, ישראל קול כ׳תב
צהי״ל. גלי מכתבי אחד הוא השני מועמד

׳המיורוה את רצחה הזמרת
התוכ ברד־ו תשודר הקרובה בשבת

 כולה המוקדשת תיזנזורת, עס סולן נית
 היום, ישראל של אחד מיספר לזמרת
 בי־א- התוכנית, מפיקי רץ. גל נורית

 לרווחה ינשמו אריה, יוסף של ישותו
 כי יודעים הם התוכנות. תשודר כאשר
 תוכנית- בהכנת חיודשי-עבודה 10 אחרי
תשו לא שהיא סכנה היתד, אחת, רדיו

כליל. דר
פע עשרות חזרה נרגשת, היתד, גלרון

שבתוב־ השירים ׳מתריסר שיר כל על מים

גלרון זמרת
מיקרופון בגלל

 בשלב לשידור. אותו שאישרה יעד נית,
 שלה חמורה כי גלדון דרשה מסויים

נו תהיה שנצר, לוילה ׳לפיתוח-קול,
לה. ■ותעזור ההקלטות בעת כחת

ש ביותר המסובכת היא זיו תוכניית
 אילם יישראל, בקול אי־פעם הוקלטה

 כי מירד, והתייאש, שכימעט המפיק. גם
 בל- היא המוסיקלית, מהבחינה התוצאה,

תי־רגילה.
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