
שידור

כלום לא
הטל כתב גולדשטיין, אורי

 מחנה־ על מקיפה כתבה הכין וויזיה,
 היתה הכתבה דהיישה. הפליטים
 בליל־שבת. המשודר ליומן, מיועדת

 בידו היה הצילומים את שסיים אחרי
 שתי על שהשתרע רב, חומר־גלם

 סרט של רגל 800 וכלל קסטות,
מצולם.

גולדשטיין כתב
נשרף הסרט

 גילה, הכתבה, את לערוך כדי הטלוויזיה לבניין גולדשטיין כשבא
 לערוך טעם שאין החליט אז במעבדה. נשרפה אחת שקסטה לתדהמתו.

אותה. סיים ולא הכתבה, את

הנזירקע מאחורי
הוקרה אזת

הישר הטלוויזיה כתב עזרן, חנן
 להשתלמות הבא בשבוע נוסע אלית,

בגרמניה. מיקצועית
 והטלוויזיה הישראלית הטלוויזיה

כת חילופי שנה מדי עורכות הגרמנית
ל נוסעים ישראליים שכתבים כך בים,

 למערכת־החדשות ומצטרפים גרמניה
ב ובמקביל הגרמנית, הטלוויזיה של
ה הטלוויזיה של כתבים לארץ אים

 למערכת־החדשות ומצטרפים גרמנית
הישראלית. הטלוויזיה של

שהח מנהל־הטלוויזיה, יבין, חיים
 הנסיעה כי אמר עזרן, את לשלוח ליט

 הצטיינות על כאות־הוקרה לו ניתנה
בעבודה.
חדשות־ ממערכת עזרן הודח מאז
 תירוצים בגלל הטלוויזיה, של הלילה
 במח־ לו פירגנו אין ומשונים, שונים

 אל להביא הצליח עזרן לקת־החדשות.
 בעיקר מאלפות, כתבות כמה המירקע
מכי־ השאר בין ביטחוניים, בנושאים

ב שונות למדינות ישראלי נשק רות י
 שונים, שרותי־ביטחון ואספקת עולם

כ ברחבי־העולם. וממלכתיים, פרטיים
ארו תקופה ואחרי גלים, היכו תבותיו

בעבודתו. הכרה קיבל כה
בי גורן, ג׳קי יסע עזרן עם ביחד

ה הכימאי בעבר שהיה בטלוויזיה, מאי
הישראלית. הטלוויזיה של ראשי

נס יום כל
 באולפן העובדים השונים, הטכנאים

בקי אינם בטלוויזיה, מבט של החדש

 שלו. הטכניים הרזים בכל עדיין אים
מ באולפן, מישמרות העושים בימאים,

 מה־ עוברת שבו ערב כל כי ספרים
 נס. בגדר הוא תקלות, ללא דורת־מבט

אנשי־המיש־ הגיעו ימים כמה לפני

 חדר־הבקרה כי וגילו לעבודה מרת
 המפתח כי הוחלט ההסכם לפגי נעול.
 אך נתבי־התמונה, בידי יהיה זה לחדר

 רב זמן ועבר הקבוע, במקומו היה לא
אותו. שגילו עד ויקר

 המפתח, את מצאו לא אחר בערב
 החדשות, המכונות כל את המפעיל

טכ פעלולים ללא שודרה והמהדורה
ה־ של מיוחדת העלאה הכוללים ניים,

המירקע. על שיקופיות
 לתיפעול האחראים התמונה, נתבי
 קורסים עברו לא החדשות, המכונות

 תוך הנושא את לומדים והם להפעלתן,
החד מהדורת של חיים שידורים כדי

ש ערב בכל מתפללים הבימאים שות.
בשלום. תעבור המהדורה

המיקרופון מאחורי
קיברו ודא זכו

כב השנה, חילק המפרסמים איגוד

בט ביותר. הטוב לג׳ינגל פרס שנה, כל
נו שעבר, החמישי ביום שהתקיים קס,
 הג׳ינגל קיבל הראשון הפרס את כי דע
 כל ״גלי־צה״ל האומה גלי־צודל של

הזמן.״

 אחת ומושמע שנה, בן הוא הג׳ינגל
ה מהדורת־החדשות אחרי מייד לשעה,

ב מושמע הוא מקול־ישראל. מועברת
ב אחרת ובנעימה ביום, אחת נעימה
 שנועד ממסע״פירסום חלק והוא לילה.

לגלי־צודל. האזנה לעודד

 מפקד שי, נחמן הוא הקופירייטר
 אשרות, יזהר כתב המוסיקה את גל־ץ.

 בן־ישראל אפי תמיר, גני אותו ושרים
בסן. ודני

 חלוקת בטקס היה לא הצער למרבה
 אין היום ועד גל־ץ, של נציג הפרם

זה. פרס בעצם, מהו, בתחנה יודעים

באולפן סולחה
 גלי־צ־ באולפן שעבר, הרביעי ביום

 ערב־ היומן שידור בעת ביפו, ה״ל
 שלמה בין סולחה נערכה טוב־ישראל,

 אלפי־ התנחלות ראש־מועצת קטן,
 של הממונה ראש־העירייה ובין מנשה,

 אברסנינה, עבד-אל-רחמן קלקיליה,
 הוזמנו השניים איש־השילטון. שהוא

ה שערכו ליל־הפוגרום אחרי לאולפן
בקלקיל גוש־אמונים ואנשי מתנחלים

 השניים החליטו שידור, כדי תוך יה.
 בגדה. משותף מישמר־אזרחי להקים
יעל הערב באותו הגישו היומן את

שילון. ודן ח
העשור חגיגות

 במאי, 17ה־ הקרוב, הראשון ביום
 חל מאז עשור למהפך. שנים 10 ימלאו

)42 בעמוד (המשך

עזרן כתב
גלים היכו

ס1ט
בע״מ )1988( צ׳רטר

לאילת

ביותר הזולה הטיסה
 סילון מדחף במטוסי

 בהפעלת מושבים) 20(
בע״מ )1986(צ׳רטר שחף

139 ת״א-אילת-ת״א
ושוב) (הלוך

אילת לתושבי
ושוב) (הלוך

£ באילת אחד יום סיורי 0>|
ה (כולל ס בלבד ש״ח ושוב) הלוך טי

בלבד ש״ח

בלבד ש״ח

 מוזלות נופש חבילות
בלבד ש״ח 186מ- החל
ה כוללת: החבילה ס ת - ת״א טי ל  - אי

ם 3 במלון לינה ת״א, מי  (אדם לילות 2 י
 חינם יורופקאר רכב זוגי) בחדר

א השבוע (באמצע  בטוח, כולל ל
 משמעותיות הנחות ודלק). קילומטרז׳

אכטה, בשייט ת י  לילה ומועדוני מסעדו
באילת.

מאי חודש מבצע
ם ״עציון״ במלון כי רי א ת  17.5-21.5.87 ב

ם ש״ח 235 רק לילות 4 ימים 5 אד ל

ך ס ו /

ה כוללת: החבילה ס  לינה ושוב, הלוך טי
 רכב זוגי) בחדר (אדם ״עציון״ במלון

ם יורופקאר  בטוח, כולל (לא חינ
 משמעותיות הנחות ודלק). קילומטרז׳

ת יאכטה, בשייט  לילה ומועדוני מסעדו
באילת.
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 ארציות. פנים שכר טיסות לתקנות כפוף
 109 ר.מ.ת.א. בע״ם )1986( צ׳רטר שחף המפעיל:
 אושרו הטיסות בע״מ. אויר נתיבי שחף המוביל:

 מספר אישור האזרחית התעופה סינהל ע״י
1/1/4/87.

ההבדל את נתבין שחף ס1ט


