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 למגיש גינת, רפי כל־בו־טק, לעורך >•
 ולצלמת־ פאר, (״דני) דניאל התכנית,
 הכתבה עבור פרסיקו, רחל האולפן,

 שלישי (יום חיתולי־הילדים על המצויינת
 התכנית, משיגרת יוצאים שהם תוך )3.6

 לחתל שניסו אבות שלושה מפיקיה הביאו
החיתו אך פעוטים, שלושה המצלמה מול
 המחישו, והבלתי־מתאימים הקטנים לים

 אמיתות את הצהרה, או נאום מכל יותר
להביא. רצתה שהתכנית הדברים

 המצויינת הכתבה על חלבי לרפיק •
 המוחזקים, בשטחים המתרחש על בהשבוע
 בראשי־הערים. ההתנקשויות בעיקבות

ה מבחינת הן מצויינת כתבה זאת היתד,
באמ האווירה תיאור מבחינת הן עובדות,

צל״ש גם מגיע לחלבי טלוויזיוניים. צעים

 הצעת-פשרה סוכמה השניים בין בשיחה
 בעוד הוארכה אלוני של תקופת־הנסיון —

שנה. חצי

הורדת לא ההור׳אה
 לענייני־ הכתב שידר שעבר השבוע בסוף

 (״שמוליק״) שמואל הרדיו של מישטרה
 הראיון כהנא. מאיר הרב עם ראיון טל

 ההחלטה שעל-פי שנזכרו רבים, הרגיז
 לבקש יש רשות־השידור של החדשה
תושבי את כשמראיינים מראש אישור

המוחזקים. ,שטחים
 קיבל טל אם לבדוק שטרח מי היד,
 תושב כהנא, את לראיין מראש אישור

 ביקש לא שטל והתברר קריית־ארבע,
אישור. כלל

שהטל בעוד כי גילתה נוספת בדיקה

ותינוק פאר מגיש
טלדיזיונית המחשה

 האיום פני מול האישי, אומץ־ליבו על
ה היהודיות המחתרות מצד בו בפיגוע

חדשות.
 הקדיש טייטס ניו־יווק העיתון אגב,
 ובה חלבי, לרפיק גדולה כתבה השבוע
וכושר־עבודתו. אומץ־ליבו נס על הועלו

המסך מאחרי
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 צריך היה שעבר השבוע של במוקד
 (״אריק״) אריאל החקלאות שר להופיע
 מזכירתו הודיעה האחרון ברגע שרון.

 יוכל ולא בסיור, נמצא שהוא אריק של
 מוקד אילתרו במהרה לתכנית. להגיע
 רחבעם (מיל.) האלוף הופיע שבו אחר,

 מרואיינים שני ולצידו זאבי (״גנדי״)
האקדמי. מהעולם
 הסכים שבתחילה משוכנעים מוקד עורכי

 לתקוף שיוכל כדי בתכנית להופיע אריק
 אך בגין. מנחם ראש־ד,ממשלה את

 את ביטל ולכן׳ כן, לעשות שלא החליט
 מזכירת־השר, של ההודעה השתתפותו.

 להם נראית בלילה, 10ב־ סיור לגבי
כתירוץ.

הוארך י1הזומ המינו■
 הנסיון חודשי ששת הסתיימו השבוע

 יאיר ברדיו, חטיבת־החדשות מנהל של
 לב־ גידעון הרדיו, מנהל לפני אלוני.

 את לסיים האם :השאלה ניצבה ארי,
 לתת או בחטיבת־החדשות אלוני תקופת

ן קבוע מינוי לו

 רפיק לענייני־ערבים הכתב ובעיקר וויזיה,
 רשות־ מהנהלת ההוראה את קיבלו חלכי,

לרדיו. גם אותה להעביר שכחו השידור,

ח!ן7א *7ע הקרב
 ברדיו לפרוץ העומדת הבאה השערוריה

 אלון. גדעון הכתבים רכז סביב תהיה
 להחליט לב־ארי גירעון הרדיו מנהל על
אלון של כהונתו תוקף את להאריך אם

אלוני ראש־מערבת
אי־אמון או אמון

באילת קול־ישראל משדר ליד גלי־צח״ל קרון
כסף להרוויח

 לב־ אל פנו כתבי־הרדיו מרבית לא. או
 שלא ממנו ביקשו שבו במיכתב, ארי

 שאלון לאחר זה היה הכהונה. את להאריך
 (״דדי״) עודד את הכתבים בישיבת העליב

עמי. בן־
 הכתבים לבקשת להיענות נוטה לב־ארי

 יוותר לא שאלון לכל ידוע אך שלו,
 לבית־ פנייה להגיש מתכוון הוא בקלות.

לעורר ואף הדחתו, נגד לצדק הגבוה הדין

למדן עורכת־תוכניות
לפמיניזם דריסת־רגל

 אלון, לדברי עליו. להגן עדתיים אירגונים
 מהעדה שהוא משום היא כלפיו ההתנכלות
הספרדית.

■ת דהרוו לנסות
 מישרד־התיקשורת בין כספית מחלוקת

ה הפעלת את מעכבת למישרד־ד,ביטחון
 ומונעת באילת צה״ל גלי של משדר

 לתחנה להאזין הדרומית העיר מתושבי
הצבאית.

 ראש־עיריית של כבדים לחצים אחרי
 לשעבר, שר־ד,ביטחון הסכים כץ׳ גד אילת,
 לקליטת מגבר להקים וייצמן, עזר

 של מייוחד קרון באילת. צה״ל גלי שידורי
ליד ומוקם לאילת הובא הצבאית התחנה

 לאנטנת־ הצמוד ישראל, קול של המיבנה
 אנשי אולם האזרחית, התחנה של המגבר

 לגלי להתיר מסרבים מישרד־התיקשורת
 שמישרד־ עד אנטנה, במקום להקים צה״ל

 מיליון 2.4 בן סכום להם ישלם לא הביטחון
 שעליה בקרקע דמי-שימוש עבור לירות
 שעליה כולה, הקרקע ערך האנטנה. תוצב

מוע ישראל, קול של האנטנה גם מוצבת
בלבד. לירות מיליון בחצי רכת

 שאליו מודעי, יצחק שר-התיקשורת,
רוע את להסיר הבטיח מעיריית־אילת, פנו

 אך מחודש, למעלה לפני כבר ד,גזירה
כן. עשה לא עדיין
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בשי הרדיו יתחיל אחדים שבועות בעוד
למדן מילכה של החדשה תכניתה דור

 שתשודר התכנית, הנשי. מהסוג מיפגשיס
 רק תדבר לשבועיים, אחת שעתיים במשך

 למדן, לדברי מייועדת, ותהיה נשים, על
לגברים.״ ״גם

 הראשונה הפריצה תהיה שהתכנית למרות
 כי למדן, מודה לרדיו, הפמיניסטיות של

הפמיניס באירגונים חברה אינה עצמה היא■
 גם לתת צורך יש שלדעתה אלא טיים׳

להתבטא. מקום הפמיניסטיות לנשים

דמוסקווה דוצר. הרדיו
ה האולימפי הוועד החלטת בעיקבות

 ב־ באולימפיאדה להשתתף שלא ישראלי,
 רשות־השידור הנהלת החליטה מוסקווה,

 לברית- הטלוויזיה צוות נסיעת את לבטל
 שעה בן יומי בשידור ולהסתפק המועצות

מה הישר יומן־אולימפיאדה, מעין —
 ישיר, בשידור תשדר הטלוויזיה לוויין.

ה אירועי־הגמר את מהלוויין, הוא אף
במייוחד. מעניינים

 מנהל פנו כך, על הוחלט שבו ביום
 הספורט ומנהל לב־ארי, גידעון הרדיו,
 רשות- הנהלת אל הוד, גידעץ ברדיו,

הרדיו. של צוות לשלוח בדרישה השידור
יכו ״הטלוויזיה טוב: נימוק להם היה

 להיות מבלי מהלוויין, שידורים לקבל לה
ישי שידורים אין ברדיו אך במוסקווה,

 חרף דבר.״ לשדר נוכל לא ואנו רים,
 על־ הדרישה נדחתה שבדבריהם, ההגיון

הרשות. הנהלת ידי
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