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רביעי יום
7. 9

חמישי יום
יבין של אשתו * לאולפן נוקש תובא איו

חושיים 7111 דושיח 9
 הגיע כגין, מנחם ראש־הממשלה, לישכת אל

 לשדר אילמים, החושים אגודת של מיכתג־בקשה
 במוצאי לאומה, ראש-ד,ממשלה של נאומו את

 בשפת סימולטני תירגום עם האחרונה, השבת
החרשים־אילמים.

 העבירו כי טוענים ראש־הממשלה של עוזריו
 ברשות־השי־ איש אולם לטלוויזיה, הדרישה את

 על שמעו לא ליכני, יצחק המנכ״ל כולל דור,
לשומעים. רק ינאם ראש־הממשלה כזו. פנייה

שו א׳ # וונום אנ
 להשבוע סרט לערוך הוחלט במחלקת-חחדשות

 בני- של תלאותיהם על שיספר אירועים, יומן
 בתל- העובדים ומהגדה, מעזה והערבים המיעוטים

שפת־הים. על ולנים אביב
 טכנאי :זה סרט לצלם אפשר אי בינתיים אולם

הטכ חצות. לאחר לעבוד מוכנים אינם הטלוויזיה
 כספי פיצוי רשות־השידור מהנהלת דורשים נאים

 הרשות, סמנכ״ל אולם חצות, לאחר עבודה על
בנושא. איתם לדון מוכן אינו עבאדי, שלמה

נגנז ין!דו״זו
 רשות־ דובר לישכת על־ידי שהוכן דין־וחשבון

הטל צופי מיכתבי על עמירם, משה השידור,
 כותרת מעלי ביותר מרוצים הצופים כי קבע וויזיה,

 גם פחותה ובמידה פאר, מני של בהנחייתו
הצו מיספר אכמץ. (״יענקלה״) יעקוב של מזו
 מיס־ על עולה מרגלית מדן מרוצים שאינם פים
 רצה שלא עמירב, ממנו. המרוצים הצופים פר

 לגנוז החליט השלושה, שבין בתחרות להתערב
הדו״ח. את

תוזוםםים3 זועליס 9
ההת התמוטטות. בפני עומד כותרת עלי צוות

 עזב, לונדון שירון לאחר הראשונית, להבות
 אינו כוח־האדם כי לצוות מתברר ועתה נמוגה,
מדי. מרובה העבודה, וכי מספיק
 עלי של כוח־האדם מצב על המתלוננים בין
 המערכת ורכזת אמוץ חנינא המפיק כותרת,

ורד. יעל

באידיש גס אפשר •
ב השבוע מתחילה גוטמן דליה המפיקה

יהד אהבה שירי במיוחד: מעניינת תוכנית הפקת

אימבר שרדית
כועס ידין

 ונעמי אלוני ניפים מאידיש. המתורגמים דיים
 שיבצעו והזמרים השירים, את תירגמו שמר
 גוריון, ישראל גלרץ, נורית יהיו אותם

 קם קם. ומיקי תבורי דורץ רוזן, עליזה
 בהפקות להשתתף והחלה לארץ מכבר לא חזרה

טלוויזיה. ובתוכניות שונות

 בעייה בפני עתה ניצבים רשות־השידור ראשי
הער המחלקה מעובדות אחת מעניינת. מישפטית

המח של הבכירים העובדים לאחד הרתה בית

 שלא העובדת, לו. נשואה שתהיה מבלי לקה,
 מיש- במערכה והחלה מייד, פוטרה קבועה, היתה
 הינם והלידה ההריון כי בטענה הרשות, נגד פטית

עבודה״. ״תאונת של תוצאה

 ־ ר צוק אילנה מכוסה בך — המזל מביא הקול
 גם שהיא ברדיו ותיקה ׳ועובדת קריינית מן,

דמן.צוק ארנון הטלוויזיה מנהל ושל אישתו
פע המשדרת היא ׳נאה, בלונדית אשר. אילנה,

ה המיספרים את השרות בתשדירי בשבוע מיים
הלוטו, ובהגדלת לפיס מיפעל בהגרלות זוכים

וזמיר בנו סלוויזיח •
 להופיע החליטה רותם עדנה הדוגמנית

 כמגישת לבחינות ניגשה היא מה. ויהי בטלוויזיה
 החליטו רבים לבטים לאחר אולם ספורט, מבס
לקבלה. שלא

 וצעירה בחיל-ד,אוויר טייס אשת עדנה, אולם
 אפשר שעבר בשבוע ויתרה. לא אמביציוזית,

 במישדר־שי- מככבת כשהיא אותה לראות היה
תש למען מקודמיו, פחות לא מטומטם חדש, רות
והטלוויזיה. הרדיו אגרת של במועד לום

11013 זה זהו ♦
 החופש־הגדול בימי ששודר זה, זהו המאגזין

 חי, בשידור הבוקר, בשעות בשבוע, פעמים שלוש
 גם ימשך אלא מראש, שתוכנן כפי ייפסק, לא

 זה זהו יצומצם. היקפו כי אם הלימודים, בתקופת
אחר־הצהריים. בשעות בשבוע, אחת פעם רק ישודר

עקלסונים •
 כותרת עלי בימת אל פרקש נחמן את להביא

 חנינא התוכנית, מפיק של קל לא מיבצע היה
 פרקש, של חייו על הסרט מפיק ושל אמוץ
 וקיבל דרש הסרט מפיק שרפשטיין. מיכה

 שבקירבתו, אמירים, למושב לנסוע כדי מכונית,
 מזל היה לשרפשטיין פרקש. מתגורר בחושה,

 הבריחות אלוף שכן פרקש, את מצא והוא רב
 צייד למסעות לצאת נוהג בישראל מבתי־הכלא

 + שלו לחושזדבית לשוב מבלי ממושכים
 היה שעבר השבוע של כותרת בעלי אחר כוכב
הטלפו יצחקי. ישראל החמישים שנות זמר
 שיב- השידור, בעת לאולפן שהגיעו הרבים נים
 יצחק את בשנית להזמין אמוץ חנינא את נעו

 בימים זאת לעשות עומד והוא כותרת, לעלי
נקשרה כיצד נודע עתה רק הקרובים

 כגין מנחם ראש־הממשלה בין הפוליטית השיחה
ת לפני כרזילי, שרה המאפרת לבין  מוקד תוכני

 בגין של בואו שעבר. בחודש שלו המפורסמת
שצו בסרט הונצחו למוקד הכנתו ותהליך לאולפן

 במהדורת ושודרו אסתרץ יואל על-ידי לם
 שרה: השבוע סיפרה היום. אותו של חצות כמעט

 כאשר בגין את לשאול מה לי אמר ״אסתרון
*לשאול.״ מה ידעתי ואז אותו, מאפרת אני * , * 

חשו אישיות להיות הפכה ארז ורדינה הבמאית
הסי המדינה. כנשיא נכון יצחק שנבחר מאז בה
 הנשיא, רעיית של אחותו היא ירדינה :פשוטה בה

 מצלצל ארז של בביתה הטלפון נכון. אופירה
 של הבחירה מאז בעבר, פעם אי מאשר יותר
 כלשהי שיחה להחמיץ שלא החליטה והיא נבון,

 יוספה מדוע ו**■* אלקטרונית מזכירה ורכשה
 חיים מחלקת־החדשות, מנהל של אשתו יכין,
הפמיניס הנשים לאגודת משתייכת אינה יכין,
 ילדים ארבעה ״עם :יוספה השבוע הסבירה ? טיות

 מגיש כשנשאל !*:*.* לי.״ כדאי לא פשוט זה
 הוא איך פאר, מני השלישי, היום של כותרת עלי

 ״זה השיב: ילדים, לשלושה אבא להיות מרגיש
לתמי ובתגובה צנחנים.״ לפלוגת אבא להיות כמו
 לפלוגת מתכוון ״אני הסביר: דבריו שעוררו הה

** הקרב.״ אחרי צנחנים  עתה מבקרת בארץ * ,
ש, בשם צעירה הטל צוות מזכירת שהיתר. שו
 שוש, מונטריאול. אולימפיאדת את שכיסה וויזיה

 על- בארץ בביקורה מטופלת בקנדה, המתגוררת
 הוא געלעדי. אלכם הספורט מדור מנהל ידי

ספור של מישלחת תצא אמנם שאם לה, הבטיח
 ,1980ב־ מוסקווה, לאולימפיאדת ישראליים טאים
 ההפקה צוות מזכירת של התפקיד את תקבל היא

ייגאל ראש־הממשלד״ סגן הטלוויזיה של .
לד אימכר. שמירה השדרנית על כועס ידין,
בשי בקשתו, את רבים מאזינים שמעו לא בריו
 על- נעשה לדבר והפירסום להשתין ללכת חי, דור
הקריינית. ידי

הקלעים מאחרי *
 לונדון, את רק לא <׳.<>).2(

 המבירוודיהפוסביזת ובית את גם
 שייכים כבשו סויתבי המפורסם
 אולם סעודיים. בעיקר ערביים,

 קשישות, אנגליות ׳מטרוניטיות
׳הפומ למכירות ׳ללכת הנוהגות

 רבות, שינים ימיזד. ׳בסותבי ביות
הסעו הנפט לאבירי ויתרו לא

ה הצוות עם יהד והן, דים,
 הקלעים, מאחרי של מעולה

 האמיתי הסיפור את מביאים
הזה. הנודע המקום של

).7.00( האדם ידידי ,©
לבעל- סוף־סוף הגיעה יד,סידרה

אוקונור :אחרון הידד
10.05 שעה

ביו הטוב ידידו שהוא החיים
החתול. — האדם של תר

הח של ההתרפקות מלבד
ב היושב בעליו, בחיק תול

 את המעריכים ייש נוחה, כורסא
עכ כמשמיד שיבחתול, התועלת

 ב־ ובולי־שדה. ׳ושומר ברים
 תיאוריה, גם מוצגת תוכניית

ה את החתולים הצילו כייצד
כיליון. ׳מפני המערבית תרבות

 הפרק ״א).00(י האחים .!>
השבי האחים סידרת ישל השני
 פול נושאו ׳שעבר ׳בפרק עית.

 היה זה ווינטר. ואפריל מרוני
 בסיד־ האמיתיים הפרקים אחד
 ה־ בייקר, קולין השחקן רה.

תפקי את רבח ׳בהצלחה מגילם
 ליזה ׳והשחקנית מרוני, של דו

 תפקידה יאת המגלמת גודארד,
 על הכירו ׳אפריל, ׳אשתו, של

ו- האחים של הצילומים בימת

[אנדל מחגי
במציאות התחתנו

 בחיים. גם נישאו מאוד מהר
 באושר חיים שהשניים נודע
הו היום של בפרק רב.
 האמונה אן של מחודשת פעה
 טינדל, הילארי ■השחקנית היא

בריאן. של בגרושתו הזכורה
 תהיה ).0ל35( מוקד •

 הבכירה הופעת הנראה, כפי זו,
 הראשי כעורך סער טוביה של
 עד ־שהיה מי סער, מוקד. של

:פופו שדרן ישנים כמה לפני
 ובתחילת חזר בטלוויזיה, לארי

 בניו- ׳ממושכת ׳משהות החודש
 מיש- כדובר :כיהן שיבה יורק,
 שם יחכה לאו״ם, ישראל לחת

 הפעם זיו תהיה ׳מרובה. להצלחה
 עודך- יהיה שלנזוקד הראשונה

 במרבית גם שישתתף ראשי,
הצוותים־המיראיינים.

 ).10.05(אחרון הידד •
 אדווין שיל ספרו פי יעל סרט

ד פוליטיקאי על אוקונור,  ס
 !בישום בוחל ■שאינו ריזמיאטי

 לפיסגה. להגיע כידי אמצעי
 השחקן בסרט: נעימה הפתעה
 אגב, ליו, שאין אוקונוו, קארול

 הזכור הספר, ׳למחבר קירבה כיל
באניקיר. ׳סאריצ׳י

).0.00( העגיינים מה •
ליל המעולה החדשות תוכנית

 החזפש־הגדול, מן חוזרת דים
 ילדים בילויי על סקירה ובה

בחופש. וערבים יהודים
 לרשות האזרח בין •

 הילדים ספרי ובעיית ).7.00(
 בעיית ירק לא היא המיושנים

 תל־ בצפון היהודי התלמיד
 ה־ של בעייתו גם אלא אביב,

הלימו תוכנית הערבי. ׳תלמיד
 כוללת ישראל ערביי של דים

 שנסתבו ספרים על הסתמכות
ומנ החימיישים, שינות בתחילת

 ׳במישרד־ הערביית המחלקה הל
מת קופלוביץ, עמנואל החינוך,

זאת. ׳לתרץ קשה
 ).10.15(שיקספיר ויל •

 של בחייו המרכזית האשד.
או- ספק, ללא היתד״ שיקסיפייר

 לועג חתסויטא׳
לשופטים

 ב־ המוזכרת כהה״ ״גברת תה
ההש אף ואולי ישלו, סונטות

׳ב ריחאלינד ישל לדמותה ראה
 רד ׳מספר ׳אולם בעיניכם. רטוב

את לפענח המנסות גיר&וית

קורי שייקספיר:
10.15 שעה

 שיקספיד אהובת שיל זהותה
 הגירסות. מעלי למספר שווה

 ג׳ון הסידרה של התסריטאי
 הסיד- לצורך החליט, מורטימר,

 פלמינג מארי הוא ישימה כי רה,
 ׳בדיחה זיו ישופט. ׳אשית היא וכי

 עורךידין ומורטימר, ישל פרטית
 הסתיר לא שמעולם במקצועו,

 על-ידי לושופטים. ׳שינואתו את
 שיקספיר :אהובת כי קביעתו,

׳מצ הוא שופט, של ואשד. היתד.
השופ ציבור ילכ:ל קרניים מיח
 גם קיימת עליו. השנוא טים

 ומורטימר רומז עליה אפשרות,
ה כי הטלוויזיונית, ׳בגירסתו

 נער, אלא היתה לא הכהה גברת
ה עם אחד בקנה עולה וזד,

 ׳שיקיס־ בין שהידידות השערה
 על-ידי ■מגולמת שדמותו פייר,
 מסאוטהמפטון לרוזן קורי, טיס
 את בלבד. אפלטונית היתד. לא

השחק ׳מגלמת ■פלמיינג תפקיד
המוכ טרנר, ספנסר ג׳נט נית
 הירדנית הטלוויזיה לצופי רת

 דיקנס. של לונדון מהסידרד.
 הבמה על הופיעה ספנסר-טרנר

 שייקם־ תפקידים ׳בכמה האנגלית
נב כך ומשום קלאסיים פירים

 מילחמה בפרק לתפקיד. חרה
 ן ׳מיסאוטהמפטון הרוזן ■של עצובה
ל ירק שיקספיר !את לשמור
 ב־ רצה סאוטהמפטון עצמו.

 : ש- כדי היתר׳ יבין שייקספיר,
 בסונטות אותו ינציח המשורר

 ׳להרחיק עליו היה ילבן שלו,
 עושה הוא מאהובתו. ויל את

כש לו, האופיינית בדרך זאת
 השופט אשית ואחרי חיזר הוא

לויל. קרניים והצמיח


