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 לבגוד הבא בחודש תיערך השנייה המשיבה
המ הישראלית. הטלוויזיה לקיום עשור מלאות
 תיערך רבים, אמנים של הופעות שתכלול סיבה/

דו על־ידי מאורגנת והיא ירושלים בתיאטרון
בירון.

 הגדול הצוות של היתה השלישית המסיבה
 בחודש. 15ב״ נערכה והיא כותרת עלי של

 בהנחייתו האחרונה התוכנית שידור סיום אחרי
 כותרת, עלי של הצוות חגג לונדון, ירון של

 סיום את בתפקידו, ימשיך לא טמנו ניכר שחלק
התוכנית. של הנוכחית המתכונת

מקרטונים •
 השידור רשות של הוועד־המנהל סייר באשר

 השאלות: עבר מכל נשמעו הטלוויזיה, בבניין
 מי לדעת רצו הטלוויזיה עובדי ״1 פאפו זה ״מי

 פאפו, אהרון עורך־הדין הוא הוועד מחברי
 אגב, * בטלוויזיה ביותר השנוא האיש הנחשב
מנ ממלאת־מקום אל פאפו ״נדבק״ הסיור במשך

 לוץ (״ג׳ודי״) יהודית התוכניות מחלקת הל
 וקרא עצמו על להתגבר הצליח לא שמישהו עד

 בבניין ״1 ג׳ודי עם לך יילד לא ״פאפו, :בקול
 עם רומן מנהלת לוץ כי מלחשים הטלוויזיה

 אותו כי אם החדשות, מחלקת של העובדים אחד
 אוהב הכל בסך ״אני :וטוען זאת, מכחיש עובד

הכתב שהסתיים: רומן * שלה״ הכלב את
 בשנתיים מידידתו נפרד ציר עמירם הצבאי

 ליח- עוזרת המשמשת עשת, איה האחרונות,
 קולק. ׳טדי ירושלים, ראש״עיריית של סי״חוץ

 הכתב * מיספר חודשים לפני רק התגרשה עשת
גורן, יגאל הטלוויזיה, של התיישבות לענייני

טוב מנד •
ו 6ה- בן יהונתן ,8ה- בת דפנה אל

 חגי. שעבר בשבוע הצטרף 4ה־ בן מיכאל
 ולאשתו יבין חיים החדשות מחלקת למנהל

 ליבין גרמה הרביעי הבן לידת בן. נולד יוספה
כש לגלות היה אפשר אותה רבה, התרגשות

 :בנו לידת למחרת מבט, מהדורת את הגיש
 אגב, ההגשה. בעת פעמים כמה התבלבל הוא

 במזל־ בן נולד סלטון צבי לקריין־הרצף גם
טוב.

אחו בעקגות 3 $
 אירוע באותו טלוויזיה צוותי שני הופעת

מזמן. כבר מוכרת
ב להבחין היה אפשר שעבר בשבוע אולם

 צוותי בשלושה בתל־אביב הילטון מלון של לובי
ב העברית, של האחד צוותים, שני טלוויזיה.

 הערבית, של והשני עזרן, חנן של ראשותו
 וזריט ישראלים בתבי־תעופה מסיבת לצלם באו
שלי צוות וייצמן. עזר שר־הביטחון עם יחד
 הערבית של הצוות (גם מירושלים שירד שי,
 בא רונן, יורם של בראשותו מירושלים) ירד

 אדווארד הפרופסור את לצלם כדי להילטון
באו התגורר אשר המימן פצצת ממציא טלר,

במלון. עת תה

בריבווו 9 שו חסוך •
כי נמסר, הטלוויזיה של רישמי בפירסום

וייצמן לעזר פנים קבלת־
אחד לאירוע צוותים שלושה

 במקום שלי הסוד זה התוכנית תוקרן הבא בשבוע
 זו היתה כי הוכיחה קצרה בדיקה בריבוע. 9

 וכי לוח״השידורים, עורכת של קולמוס פליטת
מוקרן. להיות ממשיך בריבוע 9

 כמה עד הראתה זו פליטת״קולמוס אולם
 הטלוויזיה מנהל בטלוויזיה. הבאלאגן חוגג

השי לוח את בקוראו חשב, צוקרמן ארנון
 אחרות תוכניות שש רק הוזמנו אבן בי דורים,

שלי. הסוד זה של
 (״איציק״) יצחק עם בירור שנערך אחרי רק
 התוכניות, שתי ומפיק האולפנים מנהל קול,

 9 של תוכניות 13 הופקו בי לצוקרמן התברר
התוכ מחלקת מנהלת על־ידי והוזמנו בריבוע,

 נוספות תוכניות 13 לוץ (״ג׳ודי״) יהודית ניות
 התוכנית :שלי הסוד זה לאוהדי זו. מסידרה

הבא. החורף עד מחדש תועלה לא

המסיבות לוח •
 הטלוויזיה על ליפול עומדת מסיבות מבת

 תהיה הראשונה המסיבה הקרובים. בימים
ה דובנוב רות המפיקות של ר מי קנז-־פז, ו

 היוצאת התוכנית לכבוד ועלמה, עלם מפיקות
בלתי־מוגבל. לזמן לחופשה

 החליטו ההסברה, מרכז דוברת עליזה, ואשתו
שנול לבת שנתנו השם את לשנות האחרון ברגע

 גילי, הראשון, השם כשבועיים. לפני להם דה
 :לכך הסבר גם גורן של בפיו טלי. בשם הומר

 אז נפלאה, שהבת וראינו טלוויזיוני, שם ״רצינו
 עתה רק * טלפלא״. התוכנית שם על לה קראנו

 גולדה עם מוקד התוכנית שידור כי התגלה
 העיתונאים משביתת האחרון ברגע ניצל מאיר
 שהוא בלוד, דני העיתונאי יום. באותו שהיתה

 על שאסרה העיתונאים אגודת מוסדות חבר
להו רצה חדשות, רק לשדר והירשתה השידורים

 אולם מוקד, תוכנית את גם לשדר שלא רות
 שיחשדו רצה שלא משום מכך נמנע האחרון ברגע

 שהוא בלוך, לגולדה. אישית מתנכל הוא בי בו
 כמתנגד ידוע מיפלגת־העבודה, יחבר דבר כתב

 מחלקת עובדי התלוננו באשר * לגולדה חריף
הפרופ הוועד״המנהל, יושב-ראש בפני החדשות

ומ דל בטלוויזיה הציוד כי ירון, ראובן סור
 יהיה ״ואם :ירון שאל אותו, לחדש ודרשו יושן
״מאוזנים יותר יהיו השידורים חדש, ציוד ! 

 אלה בימים חזר דורנר צבי המפיק־במאי *
יאכ :מתנה לאשתו מביא כשהוא ביוון מטיול

למע אותה והשיק ביוון ושיפץ רכש אותה טה
בתל-אביב. המארינה גן

רביעי יום
 היום הוא הרביעי היום 9
 בערבית. התוכניות של החזק

 המפיקות אחת עודד, עפאף
מבי בטלוויזיה, הכישרוניות

 הדו־חודשי המאגאזין את אה
ב בהצלחה המתחרה לנוער,

 בטלוויזיה המקבילות תוכניות
 ערא־ האדד הבמאי העברית.

 בקנה־מידה סקופ מביא שה
הרא- ג׳ודו חוג כלל־מרחבי:

לומדות ערניות
גיווו

 המעורב במיזרח־התיכון שון
 בכפר- ערבים, ובנות לבנים
 לצפות מעניין יהיה יאסיף.
 בצעירות בערב) 6.32 (שעה

 להגנה- ג׳ודו הלומדות ערביות
 סרט- תוכנית באותה עצמית.
 החדשה הבמאית של בתולין

 ,13 בת צעירה על הנא הדן
 כיש- המגלה נסאר, סוהיר

 בנגינה בציור, ממש של רונות
ב אמנותית ובשזירת־פרחים

בנצרת. אמה של הפרחים חנות
 המצו- הסידרה במיסגרת •
 (שעה האדם ידידי לילדים, יינת
ה השחקן מגלה בערב), 7.00

 המשמש פורה, ונדן מפורסם
 ברגע כי כקריין, זו בסידרה

 על ומתגבר בשבי נופל שפיל
 הופך הוא מבני־אדם, פחדיו

 ונאמנה צייתנית מבוייתת, חיה
 מנצלו לכך בתמורה לבעליה.

 משאית, של תקן על האדם
ודחפור. עגורן
ישו אם ברור לא עדיין •

ב האחים. מסידרת פרק דר
ה מישחק שידור ששעת מידה

ל תוקדם מארגנטינה כדורגל
 האחים יידחו בערב, 8.00 שעה

ה ברגע שאירע, כפי למחר.
שעבר. בשבוע אחרון,
 הטלוויזיה של הספורט שדר

 אבו־ זדהיר הערבית הירדנית
ל הוא אף שנשלח באקר,

 ה־ בתחילת שידר ארגנטינה,
 זה היה אחד. מישחק מישחקים
 שלו. והאחרון !הראשון המישחק

השדר הוחזר לא זאת למרות

צ׳דוויק רובין :האחים
8.00 רביעי יום

מש לקבל ממשיך והוא לארץ
 גבוהות אש״ל והוצאות כורת

בחו״ל. שוהה בעודו
 פרק יוקרן בכל־זאת אם 9

 ה- ושידור האחים, הסידרה מן
 9.45 בשעה רק יחל מישחק
 את לכסוס יהיה אפשר בערב,

 כיצד השאלה מול הצפרניים
 מעונשם להימלט דיוויד יצליח

 אותו, שתפסו מכס פקידי של
 המבקש מרוני של ומעונשו

 של זו פלילית עבירה לנצל
הש את להקטין כדי דיוויד

 בחברה. האמונד מישפחת פעת
 לפחות תימשך ד,סידרה אגב,

 פרק כל כאשר הקיץ, סוף עד
 סכום לטלוויזיה עולה המוקרן

לירות. 10,000מ- יותר של

חמישי □1•
 לילדים החדשות תוכנית 9

 מקום לה כבשה העניינים מה
 המבוגרים. בצפיית גם כבוד של
 מפיקה שאותה התוכנית, את

 יהיה אפשר הורכיץ, דדיה
 כמו בערב. 6.00 בשעה לראות

 מקפידה חדשות, מערכת בכל
 המיסגרת את לקבוע הורביץ
 שישודר החומר של הסופית

עצמו. השידור ביום רק
 (שעה השבוע שחק מי •
מארגנ דיווחים יכלול )8.00
 האחים יועתק אלא־אם־כן טינה

להיום. מאתמול
ה של המרכזי המישדר 9

 במיס־ בני, של אנזא הוא יום
 ] פתי־ של האופנה תעודה. גרת
 בבית, בוטיקים־ליום־אחד חת

 של החברה נשות בקרב מוכרת
 גדולות ערים ושל תל-אביב

ה בית, עקרת בארץ. אחרות
 1 ה״קניפל״ את להרחיב רוצה
הופ נוסף, כסף ולעשות שלה

 לבוטיק או לחנות ביתה את כת
 י אליו בשבוע, אחד יום במשך
אנ וסתם שכנות ידידות, באות
 ^ בכתב־יד מודעות שקראו שים

 .■ בשכו־ גיזעי־עצים על שניתלו
ה הרופאה גם נוהגת כך נה.

 מרים ד״ר 88ה־ בת קשישה
 של שהרווחים אלא שפירא,

 מאחר עצומים ואלה שפירא,
 ן גדול, הקבוע לקוחותיה שחוג

 מועדוני־נוער להקמת מוקדשים
נזקקים. לנערים

 :העניינים מה
הורוביץ ־ליה

6,00 חמישי יום י

 נולד שפירא של מיפעלה
 כני, בנה של נפילתו אחרי

 במירצה במילחמת־השיחרור.
תנ שבה דרך על חשבה הרב
 והגיעה בני, של זיכרו את ציח

שפירא הנוער. מועדוני לרעיון

של החנוה
נן־גוויון

הקרו כידידתו גם ידועה היתה
ה כן־גוריון דויד של בה

 של גדול שלל בידיה מנוח.
 :ב הנפתחים בן־גוריון מכתבי

 ״ד״ר היקרה,״ שפירא ״ד״ר
 וה- ״היקרה האהובה,״ שפירא

 לך►, להגיד מפחד ״אני נאצלה,״
 אותך.״ ואוהב מוקיר אני כמה

 (״ג׳אד״) יחיאל הבמאי
 מ- ארזי דן והמפיק נאמן
 הצליחו לא אומנם קסטל סירטי
 של מופלאותיה כל את להביא
 השעה, מחצית בן בסרט שפירא

ה הנשיקה את השאר ובין
 בן־גור־ לה שהעניק מפורסמת

 בביתו אצלו שביקרה בעת יון
או פולה, של פטירתה אחרי

 רבת- האם מדמות משהו לם
 בכל־זאת, והאמיצה הפעלים

.9.30 בשעה
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