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ץ מנהל ג י
צוות ללא

מו ואינם מרגיזים הם לפחות, בחלקם,
בנים.
החבובות, של הופעתן את א׳: יום

 ביותר חטובה התוכנית ההפתעות, מרחוב
 מהיום מזיזים בטלוויזיה, כיום המוקרנת
 בשעה בו, הראשון ליום בשבוע השלישי

הת בטלוויזיה מישהו אולם בערב. 8.30
 כך החבובות, של בהצלחתן כנראה קנא
 בשבוע לשבועיים. אחת רק תופענה שהן
 הצופים ייאלצו הבובות, יהיו לא שבו

 עוד הדבילית בתוכנית־הבידור לצפות
״ דורי של המרגיז בכיכובו להיט,  גן
אג.  השבוע של החבובות תוכנית אגב, ז
 את תארח ג׳, ביום עדיין שתשודר הבא,

סדרם. פיטר השחקן
התוכ תוקרן להיט, ועוד החבובות לפני

 ביום־ שהחל אלא ועלמה, עלם לנוער נית
 ולא שבוע, מדי תוקרן היא העצמאות

 התוכנית במקום זאת, לשבועיים, אחת
 החודש בסוף כבר שתרד מישפחתי, מצב
 ועלמה, עלם מפיקות שתכנה ועד הזה

 של מאגר פז, קני ומידה דוכנו דדה
 הזוג הסידרה תוקרן שבוע, לכל תוכניות
 בהשראת קומית סידרה שהיא המוזר,
ד שי הסיפור מון. ני סי

לחופ הם אף יוצאים והאץ׳ סטארסקי
 מנכ״ל של הלום עוד יתגשם במקומם שה.

 ותשודר ליביני, יצחק רשות־השידור,
 לדראמה הכוונה לשבוע. אחת דראמה
לה שקשה מאחר אך מקורית, או קנוייה

תה שבועית, מקורית דראמה שתהיה ניח
 התוכנית קנויות. התוכניות מרבית יינה
חדשה. בהנחיה כי אם נמשכת, כותרת עלי

ב שני יום הטלוויזיה, של הכבד היום
 הארוכות התוכניות במקצת. יוקל שבוע,

 — מעייפות גם הגדול, בחלקן שהן, —
 ותעודת השלישית השעה חוזר, גלגל כמו

 אלא מוקרנות, להיות תוספנה אומנם זהות
 לאפשר כדי לקצרן, יתבקשו שמפיקיהן

חו הבולשת הסידרה הקרנת חידוש את
ש ביותר הטובות מסידרות־המתח קרת,

הישראלית. בטלוויזיה אי־פעם שודרו
 כל־ את להקרין ימשיכו השלישי ביום
 ועלי בארטה הבידור, תוכניות בו־טק,
לש יחזרו החבובות שבמקום אלא כותרת,

תוכ 11 אחרי בריבוע. 9 התוכנית את דר
 של התוכנית תחודש בריבוע, 9 של ניות

שלי. הסוד זה
יישארו ומוצאי-שבת ליל-שבת ד/ יום

 ב׳ חלק פולדארק יחליף ה׳ ביום שינוי. ללא
 בחזרה תוזז שהסידרה אלא שורשים, את

 תעודה, תשודר מבט ואחרי ,10.20 לשעה
שזוכר. למי לשורשים, שקדמו בימים כמו

בלקט צנזורה
 מוציאה רשות־השידור דובר לישכת

הכו קיטעי־עיתוגות, לקט יום, מדי לאור,
 שהופיעו העיתונות קיטעי כל את לל
 הטלוויזיה או הרדיו ,רשוודד,שידור על

היום. אותו בעיתוני
ה ממנויי רבים קיבלו כשבועיים לפני

 פקידי־ ,הרשות עובדי ביניהם — לקט
מצונ לקט — ועיתונאים בכירים ממשלה

 הזה בהעולם שהופיעה הידיעה ללא זר,
 מנהל נגד המישטרתית החקירה על )2119(

כראל. יוסף בערבית, הטלוויזיה
 עמירב, משה השידור, רשות דובר

 טעות של תוצאה היתה ה״צנזורה״ כי טען
 הלקטים קבצי לכל שלא מאחר טכנית,

 בר־ על הזה העולם מגיליון הקטע צורף
 בכוונה ולא טעות מתוך — לדבריו אל,

תחילה.

ודחח הפיצוי
 שהורדה, הצעה, הועלתה המנהל בוועד
 לירות 18 של סך האגרה למשלמי להחזיר

 ירדה ההצעה הימים. 11 בת השביתה עבור
 מג־ של המיוחד היועץ אולם הפרק, מעל
 ודובר א.כגר, ארי רשות־השידור, כ״ל

 למנכ״ל הגישו עמירב, משה הדשות,
 כמה המציע תזכיר, ליפני יצחק הרשות
השביתה. ימי עבור הצופים לפיצוי הצעות
בשבוע פעמיים לשדר :השאר בין

 הצדד אחרי או בבוקר, חדשות מהדורת
ב ולנוער לילדים תוכניות לשדר ריים;
 בשידורי הרבים החללים את למלא ! שבת

מיו שידורים על-ידי הלימודית הטלוויזיה
 להקרין הצעה: עוד לעקרוודהבית. חדים
 אחרי בליל-שבת, אפשר אם לשבוע, אחת
 של מהסוג סרט הרגילים, השידורים תום

נו הצעה בארצוודהברית. 1זג0 8110ד,-׳\ג
 מישחק ישיר שידור לשדר היתד, ספת

אחר־הצהריים. שבת מדי אחד, כדורגל
 הוועד בפני ההצעות את העלה ליבני
 נידהו הן אך רשות־השידור, של המנהל

הסף. על

 פעסים כסה
 מהם להפטר נסית

הצלחת?? <61
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