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׳ □1רביעי

יום ח מי שי

אני אנגיל חגג על יאכטה את ׳ 01העצמאות
של אמויקה ^ לימית גיא נסעה להונגריה *

•

שיסל זו ק על דוויד 1ון אבקת עיטוש
• ס דחוי וס
שלושה חות ,יאחד !נסע !ואיחד עומד לנסוע —
זהו הקציר השבועי של נסיעות מחלקת החדשות.
אלכם גילעדי חור מאייחופד ,ומדרוט-יאמרי-
קח .לאחר שסיים !את עבודתו ׳באליפות ;הע!ולם
בארגינטייבד״ הצטרף ׳גי׳לעדי אל מיישלחית הטל
וויזיה ,שנסעה לבקר באתרי האירוויזיון בחמש
השנים האחרונות ,בראשותו של יצחק )״צחי״(

שמעוני.

אחר ישחזר הוא הכתב הכלכלי של הטלוויזיה
אבי אנג׳ל .הוא יצא למסע־תעניוגות פרטי
ובאיטליה ישכלל ,בין השאר ,מסיבה בת יבמה
ומים על יאכטה ישל זוג אמריקאים ,שיביאו לחגוג
דווקא ׳באיטליה יאת יום העצמאות ה־ 202של
׳ארצות־הבתת .יאע׳ל לקח עימו למסע־תענוגות
זה יאת אתת מידירייותיו ,עובדת הטלוויזיה.
מטיול פרטי ׳באירופה חזרה גם הקריינית מספר
אחד של הטלוויזיה ,כרמית גיא .׳כרמית ,שהיא
ממוציא הונגרי ,הייתה בביקור אצל ידידי מיש־
פחה בהונגריה ,ואחר כך המשיכה למערב-אירופה.
יעמוס ארבל ,הכתיב לענייני תרבות ואמינות
של הטלוויזיה ,׳נסע עם אשתו לטיול בן למעלה
מחודש ׳פארציות־הבר״ת .הורי .אשתו ,המתגוררים
בארציוודהברית ,רציו ליבוא ׳ולבקר את ׳ביתם .עמום
הצליח לשכנעם ,׳שמחיר הכרטיס מארצות־היברית
לישראל ׳וחורה ,זהה למחיר הכרטיס מישראל
לארציות־הבר״ת ׳וחורה ,וכי עדיף ׳־שהם ישלחו לו
כרטיסים ,כדי שהוא יבוא לבקר ואותם .בינתיים

נסע ארבל

חוזר אנג׳ל

של קיבוץ מעלה־היחימיישה .׳למעילה ממחצית עובדי
הטלוויזיה עסקו בהכיגת מסיבת היוקרה ,׳שרק
חלקה הקטן שודר בשידור החי .דן בירון ,מאיר
שליו ודודיו ״ראש־העיר״ היו מראשי המארגנים.
תחילה חשבו לערוך את ׳המסיבה בתיאטרון ירו
שלים ,׳אולם במהרה התברר כי הירא לא יצליח
לאכלס יאת יכל מי ־שיחשבו שירצה לרכוש כרטי
סים למסיבה.
אז נחלץ דודו ״ראש־הע״ר״ ,ערך סיורים בירד
ושלים ׳ובסביבתה ומצא את בריבת־השחייה של
מעלה־היחמישה .הוא גם הצליח לקבל מהמשק,
׳במחיר !אפסי ,יאת הזכיות להשתמש בבריכה ובדשא
בשביל המסיבה.
בירון ,האחראי על מכירת ׳הכרטיסים ,גבה 100
לירות מכיל זוג ,יונתן ׳תמורתם ,מלבד השתתפות
במסיבה עצמה ,גם !אפשרות לזכיות :בהגרלת כרטיס
טיסה ווגי לארצות־הברית ׳וחזרה.
מאיר ישלו יקנה ספר זכרוניות גדול ,החתים בו
׳עובדים שונים ,שגילו כישרון כתיבה כשראו
את היומן .אחר־כך הפך את ספר הזכרוניות
למוצג הראשי במכירה הפומבית :שנערכה באותו
הערב.

♦ אונע וחצי לשמח חצי
כאשר ינברו מארגני מסיבית העישור לטלוויזיה
כחומר הארכיוני ,הם יגילו ראיון אותו עירך ימי
שמשמש היום ככתיב הטלוויזיה בניו־יורק ,אלי
ניסן ,יעם מי שהיה שר־היחיוץ ,ח״כ אכא אכן.

חוזרת גיא

חוזר גידעדי

מאחורי

הקלעים

)צ .( 6.3שוב ,בגלל שיבושים
בלוח התוכניות ,אפשר יהיה
לצפות הערב ,בלי נדר ,בתוכ
נית שהיתה צריכה להיות
משודרת כבר לפני שבועיים.
במיסגרת הסידרד ,מאחורי ה
קלעים יספר ג׳ון נינטרס מי
הם האנשים העושים את הקיר־
קם ,איך חם חיים שלא בזירה,
מד .יחסם לחיות ומה יחסם
זה אל זח.
• האחים ) .( 8.00הדמות
החדשה ,טרוולין ,מנהל.המכי
רות של החברה שפשטה את
הרגל ,אשר הופיע לראשונה
בשבוע שעבר ,הוא הכוכב של
הפרק הנוכחי .אדווארד ,שאינו
רוצה בטרוולין מגיע לעימות
חריף עם ג׳ניפר ,כשמרוני
ברקע ,כמו תמיד.
• מוקד ) .(!>.30במוקד
של השבוע שעבר הופיעו ח״כ

ח״ נ שחל
שנו שן
מהמפד״ל ,יהודה בן־מאיר ,מול
ח״כ מהמערך ,אורה נמיר .הם
התמודדו באלגנטיות־טלוויזיו־
נית בנושא החוק החדש לאי-
גיוס בנות לצה״ל .יושב־ראש
סיעת המערך בכנסת ,ח״כ
משה שחל ,ניסח להשפיע על
נחמן שי ,הכתב הפרלמנטרי,
שהיד .גם מנחה מוקד ,לקחת
מישהו אחר מהמערך ,משום
שלדעתו של שחל אורה נמיר

• סולמי )צ>.3י( .לאח
רונה יצא לאור ירחון טלוויזיה
מייוחד לילדים ,המביא בציורים
סיפורי סרטים המוקרנים בטל 
וויזיה )בסיגנון הקומיקס( .ה
מוציאים לאור הזמינו מחקר
כדי לדעת מה הסדרות האהובות
ביותר על הילדים ,ומולטי זכה
במקום השני בהערצת הילדים,
מייד לאחר האיש השווה מיל
יונים .המולטי של השבוע
מספר על חבר חדש המופיע
במעגן והפוחד מהמים ומזכיר
לקלנסי את טום בהגיעו ל
ראשונה למעגן.

• כין האזרח לרשות
)  .( 7.00מטפלת במחסור במים
בסקטור הערבי .על־פי מפיק
התוכנית ,זוהיר בהלול ,מסתבר
כי בבית־הספר התיכון בהמרה
אין מי שתייה ואותו מצב
שורר גם ביישוב הבידואי
זרזיר.

•

תעודה

 -טיבט

)  .(!>.30אחד מסרטי התעודה
המעולים שהוקרנו בטלוויזיה.
צוות טלוויזיה בריטי מתאר
את אמנות ותרבות העם הטי
בטי ,ובעיקר את השינוי שחל
בו מאז כניסת הסינים לטיבט.
כל אלה בקולו של הקריין
גד בן־ארי.

•

פולדארק ).(10.30

כוכב נשות ישראל בגיל ה

מרדארק מאוכזב

ממרזאוק
עמידה ,רובין אלים ,המגלם
את רום פולדארק ,אינו מרוצה

נוסע רז

מי נישאר לעבוד ?
ממלאת יאת .מקיומו שיל ׳ארבל בארץ כתבת קלעים,

דימה גרי.

מי שעומד לצאת בקרוב לטיול הוא מנ ש ה
רז ,שייצא עם אשתו ענית לירח דבש מאוחר.
לאחר שיסיים את צילומי בית־הכלא שלו .רז
מכין כתיבה למבט שני על בתי־הסוחר בארץ.

 +אבקת העיטוש ומני באו
צופי ׳תתוכנית הראשונה של .מני פאר בעלי
כותרת ,לא יכלו ■שלא לשים־לב לרעשים ׳האדי
רים שהוציא אחד מיוצרי הסרט ישראלים מצחי
קים ,בועז דוידזון ,בכל פעם שקינח את אפו.
והוא ועשה ואת פעמים ׳רביות ׳במשך הראיון עימו
ועם צבי שיסל.
הרושם היה כי דווידזון אינו יודע להתנהג ,או
שהוא מפגין בכוונה התנהגות בלתי-אסתטית ו
דוחה .אולם האמת היתה לגמרי אחרת .שיסל
הביא :עיסו לתוכנית ׳אבקת עיטוש ,יאותה רצד.
להשליך ׳במשך הר׳אייון ׳לכיוון של פאר ,ואז
׳לצעוק ׳לעברו :״מצלמים ׳אותך,״ כפי שנהוג
בסרטי הקנידיד קמרה ,שעליהם מבוסם הסרט
ישראלים ׳מצחיקים .׳אולם מרוב התרגשות שפך
שיסל את האבקה על דווידזון ,וזה נאלץ לשפשף
את אפו בזרועו ולהתעטש.

• הכדזח נש אוח תסיח

שאלה אחת ׳בראיון זה היא דוגמה ׳איך לא לראיין.
:אורכה ישל השאלה ישל ניסן היה  4וחצי דקות.
׳ביעוד שתשובתו של!אבן וארכה חצי דקה ׳בלבד.

• ■וון קומיסאו הוזי!
כשיצא הפרופסור ראובן ידון מישיבת ׳ועדת־
החינוך !שיל הכנסת ,כה השתולל ללא מעצורים
ובייש יאת שמה של רשות־השידור: ,ניגש !אליו
כתיב יחדש של הרדיו ,רמי גוברניק וביקש
לראיין אותו על מה שאירע בישיכח.
ירון ,כקומיסאר־לכל-דכר ,סירב להתראיין -והו־
ירה לכתב הנפחד שלא ׳לדווח כלל לרדיו על
קיום הישיבה .׳וכך ואמנם היה.

• מונלינים את לונדון
מגיש עלי כותרת לשעבר ,יריץ לונדון! ,נושא
בימים אלה הרצאות במיסגרת בית־הספר ׳לעיתו
נאות של עיתונאי ידיעות אחרונות ג ד עון דיי ״
כר .ישמו שיל לונדון מתנוסס יעל גבי המודעות
הקוראות לצעירי ירושלים לבוא ׳ולהירשם לקורס,
בו מרצה יגם מי שהיה עיוורו של ׳שר־המישפ־
טים עורך1-ד,דיו יחיאל )״היוליק״( גוטמן.
יבין הותר ׳נתלו מודעות ובשטיח הקמפוס של
האוניברסיטה העברית בירושלים .ליצני האוני
ברסיטה הוסיפו ליד ישמו !של לונדון הערות,
בחלקן הומוריסטיות ׳ובחלקן מעליבות ,והנהלת
גות־הספר מיהרה ׳להסיר יאה סל המודעות שניהלו
ב׳אונוברסי׳טד.,

!שכיניו של מני פאר בביתו ברמת-יאביב גרמו
לו ׳להפתעה נעימה .׳סשחז׳ר עם !אשתו קרני
מירושלים ,לאחר השידור הראשון של עלי כותרת
בהנחייתו ,מצא על דלת דירתו שלט  :״מני ,עשיית
יאת זה ,היית ׳נפלא !״ מני השאיר את הכירוה יעל
הדלת למשך שבוע שלם.

• הנשיא בוו את יבין

• מ׳ שנא נא

הפתעה :נעימה :נגרמה בשבוע ישעבד ׳למנהל

יאחד המיבצעים המסובכים ביותר של הטל
וויזיה היה הכנת מסיבת העישור שהתקיימה ׳ביום
השלישי השבוע ,על שפת בריכת־הש׳חייד .והדשא

לאחר !שפורסם כי ליבין ׳נולד בן ,הגיע לביתו
מיכתב :ברכה ,כתוב בסתב-ייד ,מנשיא המרינה

,מחלקת החרשות חיים יכין ולאשתו יוספה.
יצחק נכון.

מסע לתוך האפליה  :סינגר ולנץ
יום רביעי ,שעה 10.00
חלשה מדי .אך שי רצה דווקא
בנמיר .אגב ,בדיון שנערך
בכנסת היה שחל ד,רגשני ביותר
מבין אנשי המערך ,בעוד אורה
נמיר היתד ,שקטה .הוא התרגז
בעת סידרת קריאות ביניים עם
ח״ב משה שמיר ,ותוך כדי
צעקות וחריקת שיניים שבר
שחל את אחת משיניו.

• מסע מתוך האפילה
) .( 10.00מד,סידרה עני נעשיר
זכורה לטובה השחקנית קיי
לנז ,מי ששיחקה את אלמנתו
של טום ,אחיו של ג׳ודי ג׳ור־
ראש .לנו חוזרת למסך בסרט
השבועי ,והפעם היא מגלמת
תפקיד של סטודנטית המאו
הבת בצעיר עיוור ועוזרת לו
להיות רופא .מפיקי הסרט טוע
נים כי זה סיפור מהחיים ,סיפור
אמיתי .הסרט הוא מהדורה
אנגלית של סרטי הסרטים
הערביים ביום ד,ששי אחר-
הצהריים.

כלל וכלל מהחלק השני של
ד,סידרה פולדארק .אלים מספר
כי הוא היה עסוק בגילום תפ
קיד קטן במחזה של מולייר
על הבימה האנגלית ,כאשר
באו אליו עם ההצעה לחדש
את פולדארק וליצור את ה־
סידרה השניה .״התאכזבתי מה 
חלק השני של ד,סידרה ,העניין
כולו הוחמץ,״ הוא אמר בראיון
עיתונאי .גם מחבר פולדארק,
הסופר וינסטון גראהם ,מחזיק
בדעה זו.

• עלי כותרת )0צ.(11.

אנשי מיקצוע טוענים כי למרות
התרגשותו של יעקוב ')״ יענ־
קלה״( אגמון בתוכניות הרא
שונות שלו ,הוא מראה סימנים
כי הוא עשוי להיות המנחה
הטוב ביותר של עלי בוחרת.
לא כך חושב ,כמובן ,חבר
הוועד המנהל ,עורך־הדין אה
רון פאפו ,שכבר החל במסע
טיפטופים כנגד הנחייתו של
אגמון ,שהוא שמאלני לדבריו,

