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בתחו סיפורים שלושה תכלול תוכנית

 בתוכנית מבעלי־הסודות אחד שונים. מים
 ואילו שוחמבר, יופלה יהיה הראשונה

 גיבורת תהיה השניה התוכנית גיבורת
 (עמוד התמונה ניניו. ,מרסל ה״פרשד,״

מש בה השלישית, מהתוכנית היא )43
 שבדירה השחקנית סלע, אורי תתפים
אשכול. דויד והפירסומאי זכאי
לר□ פנים שתי

הק המסך על עלתה חדשה־ישנה דמות
הוו הרדיו איש האחרונים, בשבועות טן

המי את קיבל אשר דם, אלימלך־ תיק
 הטלוויזיה. של הפרלמנטרי הכתב של נוי

ב האחרונים בחודשים עסק אשר רם,
התפט אהרי לכנסת נשלח מבט, עריכת

 עמוס את שהחליף סער, טוביה רות
לימור. מיכה את שהחליף ארבל,

פר כתב של הרגילות הבעיות מילבד
למ האנשים, את היטב להכיר — למנטרי

 ולהתחבב המתאימים המדליפים את צוא
 בעיות — הכנסת במיזנון המלצרים על

בם־ עומדת עליהן, התגבר לא עדיין שרם

רם אלימלף
בלי

 על להופיע האם :נוספת בעיה רם ני
מש בלי או משקפיים עם הקטן המסך

 דרך שידורים בכמה ניסה רם קפיים?
 ועדיין שניה, דרך שידורים ובכמה אחת

 סופית. החליט לא
עם. :הנכונה התשובה

תחדש בחיכטן וחדש ישן
ה בלוח לחול עומדים גדולים שינויים

בחו 18מדד ההל הטלוויזיה, של שידורים
 משלו, אופי יהיה בשבוע יום לכל זה. דש

 השינוי כאשר רבות, תוכניות ותתווספנה
 רשות מנכ״ל הבטחת הוא ביותר הגדול

ה את להגדיל ליבני יצחל! השידור
אחוזים. 50ב־ המקומית הפקה
ראשון: יום
 בשעה השידורים ייפתחו יולי חודש עד
 עלילתיות בסדרות הצהריים אחר 5.30

 מיולי החל תמימה. שעה משך לילדים
ב 6.00 השעה עד רק הסדרות ישודרו

מג לשבועיים אחת ישודר ואחריהן ערב׳
 תוקרן לשבועיים ואחה ,10־13 לבני זין

 שבה תוכנית היא ריצרץ ריצרץ. התוכנית
ילדים. ע״י שיכתבו יצירות ילדים ישחקו

בשל סרט יוקרן בערב 6.30 בשעה
וקוסטלו. אכוט

משו להיות תוסיף ועלמה טלם התוכנית
 בערב, 8,00 בשעה ראשון יום מדי דרת

 ישודרו ,9.00 בשעה מבס, לאחר ואילו
 רצופים שבועות 26 דוקומנטרים. מישדרים

 על במילחמה העולם מהסידרה פרקים של
 הסידרה את השנייה. מילחמת־העולם

 בערב 9.55 בשעה פורת. לאה תקריין
 בידור של תוכנית לשבועיים, אחת תוגש,

 בידור של תוכנית לשבועיים ואחת חוץ,
 כלולה המקורי הבידור במיסגרת מקורי.

 הלילה. גן־פורת, ישעיהו של תוכניתו
שני: יום

ל במגזין תיפתחנה לילדים התוכניות
 הגדול. בעולם המתרחש על חלונות, נוער

 לשבועיים, אחת תוקרן, בערב 6.00 בשעה
 משוררים על ונפלאות, שירים התוכנית

ש המשוררים בין ויצירותיהם. ישראליים
 יילד מרים יהיו התוכנית תעסוק בהם

 הילל, ט. גולדברג, לאה שטקלים,-
 קיפ־ ולווין רחל שלונסקי, אברהם

ה- זו בשער, תוהרו לשבועיים אחת נים.


