
ה לא בגין סבידוו את שיבח וביב, את ת
ריו הבטיח תמיו * יסים1 את וביקו הו  ו
בטלוויזיה חדשות קוייניות שתי * לודיו

וניב נדו וצח וא בגין •
 מאושר יהיר! לא בגין, מנחם ׳הממשלה, ראש
 רכיב, דן מיפלגות, לענייני הכתב כי גילה כאשר

 ■במיסגרת אותו ׳ש׳ר״איין המראיינים בצוות חבר
 רביב את אוהב אינו ׳בגין שעבר. משבוע מוקד
תל־חי. קרן על זה של הכתבות סידרת מאז

 הוא המראיינים, בין רביב כי לבגין כשנתגלה
ה המראיין שהיה מי אחימאיר, ליעקוב פנה

 הי׳ה אי־אפשר ״האם אותו: ושאל במוקד, ראשי
 של ■תשובתו ?״ רביב במקום יבין בחיים לבחור

המרא יהיו מי שקבע זה הוא ״יבין אחימאיר:
יינים.״

 לכנות התוכנית כל במשך הקפיד בגין אגב,
מלך ואת אחימאיר את  אחימאיר מר :רם אלי
 לשיחות עימם ׳נפגש הוא שכאשר למרות ׳דם, ומר

הפרטיים. בשמותיהם להם קורא הוא בשידור, שלא

החשובה הפוליטית השיחה •
 ׳נערכה עלי׳ונה חשיבות בעלת פוליטית שיחה

 בו״ין מנחם חאש־הממשולה בין בחדר־האיפור
 מרחה ששרה בעת ברזילי, שרה המאפרת, לבין

 בצמר-גפן, אותם וניגבה קרמים בגין של פניו על
 יום באותו מוקד. התוכנית לפני אחדות דקות

 עליה דיווח ובגין בכנסת, אי־אמון הצבעת נערכה
 מצויץ,״ היה מבידור מנחם של ״הנאום לברזילי.

 שלה התמיהה למבט ׳ובתשובה לשרה, בגין אמר
 שהנשיא בעת כי לבית סיפר ״מבידור הסביר:

 לא לארץ, הגיע ניבסץ ריצ׳ארד האמריקאי
 לי, הראוי הכבוד את המערך ממשלת לי נתנה

׳נתתי שאני כפי האופוזיציה, ראש יאז שהיותי

 התרגלו. כבר השלושה אולם הטלפון. שיחות
ושו ׳מקדימים הם מישהו, אליהם שפונה פעם ׳בכל

.<■״רוצה אתה גורן ״איזה : אלים
 שמונה גורן, (״ג׳קי) יצחק הוא מכולם הבכיר
 שיל במקומו בטלוויזיה, הבמאים כראש באחרונה
 שמעון של למזכירתו הנשוי גורן, אסל• ועקוב
 והחל הטלוויזיה מוותיקי הוא גורן, דליה פרס,

 צלם- היה !שקודם־לכן אחרי כצלם, בה דרכו את
 ׳מפיק הוא גורן (״צבה״) צבי ׳בירושלים. עיתונות
 אחרי וזאת מוסיקה, תוכניות ■בעיקר תוכניות,

במח החוץ דסק ראש ארוכה תקופה במשך שהיה
 של אחיינו שהוא גורן, יגאל ואילו החדשות. לקת
 הכתבים אחד הו׳א גורן, שלמה הראשי הרב

החדשות. מחלקת של ׳ביותר הנמרצים

ונדד הפסיק באנו •
 השידור רשות של הוו׳עד־המנ׳הל מחברי אחד
 הוועד־ ישיבות את לבטל שעבר, ׳בשבוע הצי׳ע,

 בלי לנו ״משעמם שבועות. כמה למשך המנהל
וה הוועד־המנהל חבר הס׳בי׳ר. בידור,״ אין פאפו.
 פאפו, רץ אה עורך־הדין הוועד, ■של הקבוע ליצן
 ההצעה, בעל דיברי לפי ומאז, לחוץ־לארץ יצא

 שאיפיי׳נה הקירקס אווירת את הישיבות איבדו
אותן.

תמיד-דדיו סולחה ♦
 שר בין סולחה שיחת נערכה שעבר בשבוע
 סאמט, חיים ודוברו תמיר שמואל המשפטים

 היום לענייני המחלקה מנהל אלמוג, איתן לבין
המיש־ מישרד את המכסה והכתב ■ברדיו בפועל

רביעי יום
 (שעה האדם ידידי •

מתכ רפות שנים זה ).7.00
 החיות גן את להעביר ננים
 לכנות שאפשר תל־אביב, של

 גינת- בשם שלם בלב אותו
 שמחוץ המרחבים אל חיות,
 היה הראשון התיכנון לעיר.

נב בינתיים אבל לרמת־אביב,
חש אחר־כך שכונה. שם נתה

בינ אבל אפקה, מערב על בו
שח מגרדי שם הוקמו תיים
ה לגן אין אלה בעיות קים.
 המתואר סן־דייגו, של חיות

ה ידידי של השבועי בפרק
אדם.
).8.00 <שעה האחים •

נאמד של בעיות יש לג׳ניפר

או׳מרה האחים:
8.00 שעה

ג׳קייגאל
הגורן על כולם

צכה

 סאדאת המצרי הנשיא כאשר פרס, לשמעון
לארץ.״ הגיע

 באוזני בגין. של בפיו היו שבחים רק לא אולם
 משה השר של ״׳הנאום כי התוודה המאפרת
בכלל.״ מעניין היה לא גיסים

הגוון ווו שלושה •
 של התיישבות לענייני הכתב גורן יגאל ■אל

 מחלקת אי׳ש גורן, (״צבה״) צבי ויאל הטלוויזיה
 לכל רבות, פרכות כשבוע לפני הגיעו התוכניות,

 על האחראי לתפקיד שמונו כך על לחוד, אחד
זה. לתפקיד ■מונה לא מהם איש אך הבמאים.
 יגאל את לנחם רבים באו כשבועיים, לפני

 רמו צוק ארנון הטלוויזיה שמנהל כך על גורן
 הסביר הנדהם גורן לחדשות. אותו להעביר סרב
 במחלקת רבות שנים כבר עובד הוא כי מנחמיו לכל

 רבים, באו גורן (״מקי״) יצחק אל גם החדשות.
 לחדשות. עובר ׳שאינו כך על בצערו ׳והשתתפו

 שאפילו ולומר לצחוק׳ אלא נותר לא גורן לג׳קי
לחדשות. עובר היה לא לו, מציעים היו

 בנושא גורן יגאל של מוצלחת כתיבה כל אחרי
החק שר של התנכלות כל ואחרי ההתנחלויות,

 אל רבים באים זה, לכתיב שרץ אריק לאות
 את בפניהם ומביעים גורן, צבה ואל גורן ג׳קי

 מדובר שאין להסביר נמאס כבר לשניים ׳תמיכתם.
כלל. בהם

נוש בטלוויזיה אנשי־מפתח ששלושה העובדה
 גם רב, בילבול גורמת ׳שם־מישפחה אותו אים

בהעברת וגם הטלוויזיה ■בבניין הדואר בחלוקת

 תמיר לבין הרדיו בין הקרע טל. שמואל פטים,
לרא שהופיעה הידיעה, ׳בעיקבות נתגלע וסאמט

 היועץ- של התפטרותו על ■הזה, בהעולס שונה
 אהרון הפרופסור לשעבר המישפטי־לממשלה

 אלמוג לדיברי לרדיו. הגיעה שלא ידיעה ברק,
ה מי׳שרר צמרת ■של קבועה מדיניות זוהי וטל,

לרדיו. מידע להעביר שלא משפטים,
ו טובים, ילדים להיות הבטיחו וסאמט תמיר
לרדיו. גם להדליף להתחיל

החושות הקו״ניות שתי #
 שמותיהן היה בטלוויזיה ׳ביותר השמור הסוד

 ׳ושבעוד שנבחרו, החדשות קרייגייות־רצף שתי של
המסך. על !תופעלנה זמן־׳סה

 שתיים: נבחרו סופיות, מועמדות עישר מתוך
 של ובתו קריינית-׳רדיו כן־אפריים, כרמל
 רדיו ואיש עיתונאי ־שהוא אפריים בן־ משה
 ותל-אביב, ירושלים לזאבי המוכרת וצעירה ותיק,

:בהצלחה. יעקוב. יהודית ששמה

משננע היה הנימוק •
ה שידורי נגד דבר של בסופו שהכריע הנימוק
 המקומיות, ולמועצות לעיריות לבחירות תעמולה

 לים־ יצחק השידור רשות מנכ״׳ל שהעלה זה הייה
 שידורי כי טען ליבני לשידורים. התנגד אשר נ״,

 צויד אין וכי ירודה, ברמה היו לכנסת הבחירות
 ירודה, ברמה שידורים על יקר זמן־צפייה לבזבז

לעיריות. בבחירות עצמם על יחזרו שבוודאי

 ל- נאמנה להיות האם נות.
הצ לגבי לעמדתה או אדוארד,

 שאסור אלה קירקמן? של עתו
יום מדי לבתיהם להתקשר

הכבודה הנאמנות
גיניפו של

ב 8.00 מהשעה החל רביעי
 את יחמיצו לא בוודאי ערב,

ה מלכת ג׳ניפר, של בעיותיה
הסידרה. בעיות,של

 <שעה קונג קינג •
 אחדים חודשים לפני ).10.00
 את להקרין הטלוויזיה רצתה
 וארנסט קופר דויד של סירטם

 קינג ,1933 משנת שדסאק
 בתי־הקולנוע בעלי אולם קונג,

הוק עת באותה לכך. התנגדו
 הגדולים האקרנים על רנה

 של החדשות הגירסות אחת
 פחות הרבה שהיתר! קונג, קינג
 ברום ריי, פי עם מזו טובה

ש אונזסטרונג ורוברט קאבוט
הערב. תוקרן
דימ וולט שד עולמו •

 התוכנית, ).5.40 (שעה ני
 קבוע, מעריצים בקהל שזכתה

 עומדת הילדים, מקרב רק לא
 סיום עם הקטן מהמסך לרדת

ספ בתחילת הגדול. החופש
תוכ את לשדר יתחילו טמבר

היל מחלקת של היוקרה נית
ל חידון זמן, של שאלה דים

 זו, בתוכנית השלושים. שנות
 החידונים איש על־ידי שתוגש
 בריבוע 9ל־ השאלות וכותב

 המצחיקן ועל־ידי ענר, זאב
 שלו, מאיר כותרת עלי של

 וכספים מאמצים הושקעו
המח מנהלת ולדיברי רבים
 תהיה זו סופר, אסתר לקה׳
ביו המרתקות התוכניות אחת
 ולא בטלוויזיה, ששודרו תר
 ולנוער. לילדים המיועדת רק

 הפרק ישודר היום, בינתיים,
הגי קארסון, קית על הראשון

 ארצות־הב- של הלאומי בור
ש קבוצה בראש היוצא דית,

ב הביטחון מצב את בדקה
היבשת. מערב
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3. 8
חמישי יום

 (שעה ונועם גיטרה •
 לימוד של חוזר שידור ).0.15

 נועם עם גיטרה על הפריטה
רז. רוחמה והזמרת צור

 ).0צס. (שעה פליפר •
 שידרה שנים כשמונה לפני

ה על התוכנית את הטלוויזיה
מקו את היורש פליפר, דולפין

 עתה מולטי. כלב־הים של מו
 סידרה לשדר הטלוויזיה החלה

 השני הפרק והערב מחדש, זו
 הטלוויזיה תחנות בהתחדשות.

הב בארצות ובעיקר בעולם
 במחיר למכירה מציעות רית,
 חדשות סדרות ביותר, מוזל

המח אולם לילדים, וחדישות
 נאלצה לילדים הערבית לקה

ול התקציב, לבעיות להיכנע
שה כך על בטעות — הסתמך

 צופים לא כבר אז של ילדים
היום. של הילדים בפירטי

סגד־ אחר החיפוש
 התחדשות אחרי ).0.05( רה

 ב־ כושים של ה״התאבדויות״
 אפריקה, דרום של בתי־מעצר

המש שני הטלוויזיה משדרת
 השם תחת תעוד סרט של כים

 הפרק אפריקה. דרום אל מבט
 מתאר הערב המשודר הראשון

 הסרט יוצר של חיפושים מסע
 סנדרה אחרי תומאס אנטוני
 לפני שנים 10 פגש בה ליינג,
 היתד, כשסנדרה הסרט, יצירת

 להורים בת סנדרה, .11 בת
 שחום, עור בעלת נולדה לבנים

 ללבנים מבית־הספר הורחקה
תווית את וקיבלה למדה שבו

רוחמה :ונועם גיטארה
6.15 שעה

 הורשתה היא ה״ציבעונית״.
הו בבית ולהתגורר להמשיך

 אצל שנרשמה אחרי רק ריד.
כמש דרום־אפריקה שילטונות

 את חיפש תומאס שלהם. רתת
 ,21 בת אותה ומצא סנדרה
 פטרום כושי לירקן נשואה
הו מבית ברחה עימו זוואנה,

מאו אם ,15 בת כשהיתה ריה
 ומתגוררת ילדים לשני שרת

 שיל- בעלת כושית בטריטוריה
עצמי. טון

 (שעה פמדארק •
מת השבועי הפרק ).10.25

הא לסידרה דומה להיות חיל
בבנק השאר בין ועוסק חים,
 היום טובה. בשורה אולם, אות.
 של הלפני־אחרון הפרק הוא

תחל שבועיים בעוד הסידרה.

 מגוש שקסניו
פולדאוק את

 לצופי המוכרת הדשה, סידרה
 שקם־ וויל בירדן, הטלוויזיה

 המתארים פרקים שישה :פיר
 שקספיר, וויליאם של חייו את

הטל של המסורת מיטב על־פי
המעולה. הבריטית וויזיה


