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שי □1■ מי ח

* קריין יהיה מי *
בחובש סרס #

 האחרונים בשבועיים סובלית החדשות מחלקת
 בישל ׳או חופשות בשל היעדרויות, של ממצה

 אלישע הכלכלי, הדסק ראש ׳מילואים. ישירות
תר לענייני הכתב ■במיילויא־ם. ׳נמצא •טפיגדמן,

 אשתו עם שוהה ארבל, עמוס ואמנות בות
 שדי הקריינית הוריה. !אצל בביקור בחוץ־לארץ

 ובעלה שהיא אחרי לידה, בחופשת נמצאת רז
 שני, מבט ע׳ל האחראי בת. ואימצו כירון דן

 וצפייה לימודים בסיור נמצא טפלי, שמעון
 בשירות .נמצא פאר (״דני״) דניאל באנגליה.
 דן בחופשה. — כירמן עוזי הכתב מילואים.
 לחופשה יוצא בניו־יורק, הרשות סתב שילון,

הת לענייני הכתב גורן, יגאל המערבי. לחוף
 בת בתו ואת עליזה ׳אשתו את שלח נחלויות,

 בארצית־הברית, עליזה של אחותה אל החודשיים,
 הצרפתי בכפד-הנופש שלם שבוע לבלות ויצא

באכזיב.

ביותו היפה הקו״נית *
עש כמה למיבחניימסך ניגשו ׳שעיבר בשבוע

 קריינים להיות המעונייגים וצעירות, צעירים רות
 ה־ הרים ציליומי־המבחן, ,אחרי הספורט. במחלקת

 יאת גילעדי אלכם הספורט שידורי על ■אחראי
מחפש.״ שאגי האדם עדייו לי ״איו וטען: ידיו,

 לימח־ קדיינית־ס׳פורט להכניס מעוניין גי׳לעדי
 יהיה קריינית, ימצא לא ׳אם ׳אולם הגברית, לקח
נוסף. קריין על להתפשר מוכן

הת מיכתבי יצאו המיבחנים יום בעצם עוד
צעי :שתיים מלבד הנבחנים, לכל ודחייה נצלות

 המיזרח בת כשל תווי־פנים בעלת יפהפייה, רה
 ׳והדוגמנית צבאית, בלהקה היי׳לת שיהיתה הרחוק
רותם. ערגה

 טייס ואשת דוגמנית רותם. של מי׳בחךיהבד
 מי כל אצל עצומה התפעלות עורר בחיל־ד,אוויר.

 מיי־ פוסט פארה כמו בדיוק ״היא בו. שצפה
 לא ״מעולם ■הכימעט־כללית. הדי׳עיה חיתיה ג׳ירם״,
יו יפה מישהי בישראל הקטן המסך על הופיעה

או־ רותם עדנה אית אוהבת ■אמנם המצלמה תר.״

רותם שדרית־דוגמנית
מייג׳רס פארה כמו

 גלעדי שאלכם שעד בעיות, כמה התעיורדיו לם
לה הספורט ■מחלקית תוכל ■לא עליהן יתנכר לא

 להיות העשוייה הצעירה, את המסך על עלות
הישראלית. ׳בטלוויזיה ביותר היפה הקריינית
 ׳בקריינות, קודם ניסיון כל לה שאין רותם,

ב לקריין שתוכל עד הרבה ללמוד עוד צריכה
לדיב אולם המעולים, מן ׳אינו קולה גם טלוויזיה.

 את ׳ולשפר ׳לקריין ■ללמדה ייה־ה אפשר גיילעדי רי
• קולה.

 כאשר שינים, 10כ־ ■לפני התגליתי, חיתם עדינה
 כתבי צוות ■על-ידי בחיל־האוויר, חיילת היתה

 היה אז הצעדה. כמלכת בה שבהר הזה העולם
 פרייטג־ הנס של ביתו ■ברייטנפלד. עדנה שמה
 .תקופה באותה ירושלים. מישטירת ׳מפקד פלד,
חיל־חאוויר. טייס בעלה, על־ידי גם התגלתה היא

 לימודי יאת ■שסיימה ׳אחרי כשנתיים, לפני
■בירושלים, העיברית ■באוניברסיטה הגיאוגרפיה

באומה את אוהבים
 ׳והשיער ■המושלמת ה,גיוריה ׳בעלת עדנה, החליטה
 היתד, כבר אז רוגמבןת. להיות הארור, הבלונדי

הדוג ׳אחת הפכיה בימיד״רה ׳אולם ילדים, לשני אם
 חודשים לפני ■בארץ. ביותר המבוקשות מניות

 תביעית־פיציויים הגישה כאשר התפרסמה, אחדים
 ישל הגרמנית המהדורה נגד לירות מיליון בסך

ב שלה ■תמונת-פירסומת ■שפירסם עלי בוי, הפליי
 את ־קיודם־לכן לקפל מבלי הירחון, ממודעות אחת

).2113 הזה (העולם רשותה
 ד בשחייה עוסקת ספורט, חובבת היא רותם

 יצליחו יאם מיישחקי-כדודגיל. של ■מושפעת ׳אוהדת
 -תזכה קריאתה, את ׳לשפר ■גיליעדי של מאמציו

 זמן תוך תיחטף !שבוודאי כקריינית הטלוויזיה
החרשות. של הרצף מחלקית על־ידי קצר

ת בגישות • תו ח ני
 פגישה התקיימה הוועדיהמנהל, י׳שיבת אחרי

ה ישל חוועד־חמנהיל ייושב-יר׳אש ■ד,ישתתפו שבת
 יצחק המניכ״׳ל ירון, .ראובן .הפרופסור רשות,

 ומנהל צוקרמן ארגון הטלוויזיה ׳מנהל ריככי,
 באותה קירשגבאום. מוטי התוכניות מחלקת
 הוא .אכן אם להשיב קירשנבאום נדרש ישיבה

לעבודה. הממושכת מחופשתו חוזר
 כדי !אחד יום ׳בן פירק־ז׳מן ביקש קיד׳־שנב׳אום

 :׳נוספת בקשה בפיו ׳ומיתה סופית, חישובה לתת
 לפני עיניים, בארבע לשיחה ירון עם להיפגש

 אחר־ שהתנהלה השיחה תשובתו. את מוסר שהוא
כדלהלן: היתד, כך

׳לכך. מתנגד .אינו .־שאיש מניח אני ירון:
ושלא. ודאי צו׳קרמן:

 ייפגש שמוטי מוכן ׳אינני מתינג׳ד. אני ליפני:
בנוכחותי. לא ׳אתך

 אלשיו שאני פוחד, אתה ■ממה :קירשניבאום
י עליך

שאף בלי במחתרת, ניפגש בוא אז ירון:
יידע. אחד

 הקלעים(שעה מאחרי •
 כותרת, עלי למנחה )).5.32
ב להתבונן כדאי פאר, מני

ב שנכשל ■פאר, זו. תוכנית
 הישראלי ה׳אופניאע עם ראיון

כיצד לראות ■מוזמן מליץ, ג׳רי

 מוא״ניס נו
{(עצב־אובש

מעצב־אופנה. באמת ■ופועל חי
 מעצב־ לרנטה, דה אוסקאר

 הוא ■בעולם, הידועים ■מן אופניה
ה מאחרי של זה פרק גיבור

קלעים.
כפרטים חיים כעלי־ •

אביבה השחקנית ).7.011(

 ).5.30( כעולם ילדים •
 על מספרת החינוכית הסידריה

 ברחבי ■ארציות 20ב־ ילדים
 בעוד ישראל. גם ביניהן תבל,
ה יוקרן ■מספר שסועות כמה
הישראלי. פרק
 לריטות האזרח בין £

 הערבי הכל־בו־טק )).5.55(
 לחשוב, יהודים צופים מעורר

 עם ,מתמודדים הערבים גם כי
 והיהודים. כמו ׳בעיות ■אותן

■ה ■נכה מנצרת, כנען, אחמאד
 בליתי־יאניו־ דיור מתנאי סובל

 מישרד־ על מתלונן שיים,
 ה־ הנישואין ■חיי הבריאות.
 לטיפה של בבד, של מעורערים

 ערוב- מהשבט בידיויאית מזאריב,
 ה־ בידי הותירו אל־מזאריב,

בנכד הטיפול ■את המתלוננת

בסווטו מישפחיה אפריקה: דרום
מת הוא כי לליסני, ירון הודיע יותר מאוחר

 עובר כל עם ייפגש שלפיה ׳מדיניות לקבוע כוון
 ליבני של ׳אישורו ■את לקבל מבלי זאת, ■שיבקש

לכד.

לתוניס שנש ♦
 של הוועד־הטנהל לעונש. ראויים הערבים גם
 גם מי׳שררי־ישיריות לקבוע החליט השידור רישות

 מיש־ יוקרנו ראשון וכשלב הערביות, בתוכניות
 ׳הפיס מיפעל תוצאות !את המיוסרים דרי־ה,׳שיריות

הלוטו. והגדלת
 אחרי ■נפלה דווקא הפיס *מיפעל על ההחלטה

 אחוז כי לוועד־המנהל, הוכיחו זה מוסד שראשי
 באוב־ ■בלוטו ■והמשתתפים ההגרלה כרטיסי קוני

במיוחד. ׳גברה הערבית ל׳וס״ה

הממחווו והישרנו׳ נאוסה 0
 על שמיוצג זבל יכל כי מראה, חרש סקר־צפייה

 בשימחד, הצופים על־ידי ■מתקבל הקטן, המסך
 מכלל אחוזים 52 כי מתברר, הסקר על־פי רכה.
 ב־ אחר או זה בשיעור צופים הטלוויזיה צופי

 בסקרים :השוואה לשם בארטה. הכושלת סידרה
 ב־ צפו ׳אחוזים 72 כי התברר שנערכו, קודמים

 צפו הצופים ■מכלל ואחוזים 60 והאץ; סטארסקי
בקוג׳אק. אחוזים 66יד צ׳ארלי של במלאכים

 הפרו־ הסקר, עורכי ■אצל טעות נפלה לא אם
 אחוז הרי גוטמן, ודויד כץ אליהו פסורים

 שיהיו אליה ישל זה על עולה מבארטה המרוצים
לעו הקרח. יומר,בלש היפהפיות משלוש מרוצים

 ■המרוצים בבארטה ■הצופים מקרב אחוזים 53 מת
מ מרוצים היו 3970 רק התוכי, עם הבלש מן

 510/0׳ו- חברותיה, ושתי פוסט־מייג׳רס פארה
סאוואלאס. מטלי

קו״ן? ׳׳היה מ׳ 9
 הטלוויזיה של החרשים קרייני־הרצף פרישת
 יעל כבר שהוחלט ■אחרי לשבוע. משבוע מתפתחת

 כרמל ),2135 הזה (העולם חדשות קדייניות שתי
 בינתיים נפלה יעקוב, ■יהודית בן־אפרייס

 בן- כרמל את סופי באופן לאשר :חדשה החלטה
 בצלאל ■תלמיד לחלוטין, חרש וקריין אפריים

 יבמי- ׳הקטן המסך על פעם שהופיע קורן, יוסי
 השלישית ירק ׳תחייה יעקוב יהודיית שדר-שי׳רות.

 מקריי־ איחד כאשר מקום למלא ■ותירקא ברשימה
יתפטר. או יחלה ני־הרצף

חרשה. להחלטה עד זאת, כל

חמיש יום

ה .בריבוע 9ב־ סיפרה מרכס
 הקאני־ על הבדיחה את אחרון
השח של הקטן ׳והמוח באלים
 בבעלי-היים ■שיצפה ימי קניות.

 ■במיסגרת בסרטים, המשחקים
 בדיחה כי יבין הארס, ידידי

 שחקנים על לספר אי־אפשר זו
 20.000מ־ למעלה !ארבע. על

!בסר שנה ׳מדי מופיעות חייוית
 ׳אליה, חיות על ואמריקאים. טים

 מוכרית ואינן יאשר חייות ביניהן
 ועל כנחשים, לאילוף, כיניתנות

שישו הפרק מספר מאלפיהם,
היום. דר

).8.00 (•טעה האחים •
 הוא הערב. גיבור הוא מארוני

 בעיקר מתנגדיו, כיל את מביס
האמיונד. ■ובראיין אדווארד את

 ביום ■רק ).0.30( ■מוקד !•
או יהיה ימי מחליטים השידור

 הצוות על אולם מוקד, רח
 זמן להחליט יאפשר המראיין

 שלא ׳וכדאי לכן, יקודם ריב
שיר את ׳שראיין בצוות לבחור

ב שומטק, אליעזר ד,בריאות,
ה שעבר. השבוע ׳־של מוקד,

 לאלוני, יאיר הראשי, מראיין
 על־ידי"עובדי משיום־מה נקרא

 אולם הרס״ד, בשם הטלוויזיה
 יעיל להשתלט הצליח לא הוא

 לעשיות הזמן כל ודאג השידור
 אליעזר למצלמה. ״פוזות״
 יבחיל־ טייס היה יערי (״גיזר״)
 לטלוויזיה, :שבא לפני האוויר
ש או לצבא שיחזור ומוטב
 לראיין דוגמן, לחיות יהפוך

 נחמיאס, ויקטור יודע. אי׳ניו
 כל שנטפל השליישי, המראיין

ב הוכיח לסטטיסטיקה, הזמן
 צדק שילון דן כי זד, שידור

עליו. שאמר מה בכל
 (שעה סדר ואי־ חוק •

 מייקל השחקן האב, )..10.00
 ירע שבניו רוצה ■אייניו רדגרייב,

 גונב הוא גנב. — מיקצועיו על
 מישפטים ללמוד יוכל שבנו כדי

 סרט שוב, עורך־דין. ׳ולהפוך
ד׳. סוג

9.30 י

מיישרד-ך,רווחיה. על ותלונות
 הרמאדן(•טעה חידון י•

 ה־ ליהודים. גם כדאי ).7.20
ואם. אב כיבוד ■נושא:

 השבוע(•טעה מישחק י•
יכו האערזף חובבי ).8.00

 מירדן. ׳הכפתור את לסובב לים
׳שנער איגרוף תחרויות הערב

יוגוסלביה. בבלגראד, כו
 (ירדן, עדידתי סרט €
אמ ).0.15 הערוצים, שני

 יה־ מהתחנה לדלות קשה נם
יו עלייליתי סרט איזה יררניית

 יד,׳מאמץ אולם שבוע. כל קרן
ה כדאיי. הכפתור את לסובב
 לרכוש ■מצליחה הירדנית תחנה

■ו ישנים הסרטים, מטובי כמה
ה יכול החמישי ביום חדשים.

 קולנוע ■בפסטיבל לחזות צופה
הירדנית. בטלוויזיה אמיתי,

אפ דרום אד מבט
 השיני החלק ).0.30( ריקה

 ,פעור המצוייינית. הסדריה של
ה את תומאס אנטוני מסיביר

 בסווטו, שפרצו למהומות רקע
מ לימעליד, לפני ׳אפריקה, דרום

 המהומות תמיד, כמו שנתיים.
 של ״התאבדותו״ ■בגלל פרצו
 השוטרים ■אצל בחקי־רד, עציר

הדרום־אפריקאיים.
ה ).10.20( פיחלדארק י•
ה להאמין. לא האחרון, פרק
 שדרייק האחרון הפרק ישל סוף

ש למרות !מתחתנים. ומיורווניה
ילה־ היתר, ד,ראשוניה בתוכנית

ומותו 30
סלינגיו שד

 שייקספיר וילי סידרת את בייא
 יידחה פולרארק, ׳אחרי מייד

 תו־ הביא ׳בשבוע בשבוע. העניו
 ■לימרתו 30 למלאות תכנית קרן
 זבה, סלינג׳ר פול המפיק שיל

 של הכיסאות חוזר, בשידור
יונסקו.


