
שר אשתו # ■בין חיים את דק רוצה 1ח יער
לא * מקאהיו אותו החזירה ערי1 אהוד

עם נתב * ז יזין לוו ט ב שותל נו מקבליו
תתפטר המנהל ת ש א * ; ר מ תאי מ דירה

 ■התוכנית יוקרת ■את ■מעלה כמגיש יבין שהופעתיוון אח ■חקור הגו •
שלה.

25 . 10

רביעי יום
).7.00( האדם ידידי •
 עמי־ משה חשות־השידור, דובר

התוכ ■עד הממונה ■על ׳אסר רב,
 עזרא בלישכתו, ■בערבית ניות

 ׳נגד במילחימה לעסוק יחזקאל,
 יוסף בערבית הטלוויזיה מנהל

 בין זאת, עשה עמירב בראל.
 יתרכז שיחזקאל נדי היתר׳
 הוא שעיבורה ׳בעבודה, יותר

הומר ׳ויספק ׳משכורת, מקפל

26 . 10

שי יום חמי
השכוע מישחק •

)8  כל כמו כימעט יוקדש, ).00.
שמת יפעת השבוע מישחקי

 למייש־ האנגלית, הליגה נהלת
ש כדאי באנגליה. כדורגל הק

 ילמדו הספורט מחלקת אנשי
 מדי המגישה הירדנית, מהתחנה

 ־שעתיים )4.00 (בשעה ששי יום
 היטב. ערוך כדורגל של ׳וחצי

מיישחקים מגישים הירדנים
 לאחרונה החליט ■המר זבולון שר״החינוך

 עד מאשר והטלוויזיה הרדיו בענייני יותר ׳לעסוק
השי במהות ׳להתערב מתכוון לא אומנם המר כה.

 אותו, מעסיקים מינהליים עניינים מיספר אך דורים,
 כמה יעם רפה, בסודיות שקיים, שימות בעיקבות

והטלוויזיה. רשות־ד״שידור מעובדי
 פרשת הוא לחקור עשוי ׳שהימר הנושאים אחד

 רשות־ שיל הוועד־המניהל ייושב־ראש של משכורתו
 מבקש המר ירון. ראובן הפרופסור השידור,

האוניבר בין ההסדר את ולתמיד, אחת לברר,
 שיל לשעבר מעסיקתו בירושלים, העברית סיטה
 רשיות־השידור ובין בהווה, גם הטוענים ויש ירון,
השמו בעיקבות המר, מתכוון כן המשכורת. לגבי
 ד,׳שיו־ ההטבות עם ייחד ידון של שמשכורתו עות
 לברר לשנה, לירות מיליון לכימעט ׳מגיעה נות
 מוסמכת הודעה ולהוציא המשכורת מרכיבי את

 את ישרת רק זה צעד המר, לדברי זה. בעניין
 כבר זה בעניין השמועות וחרושת מאחר ירון,

חשות־השידור. לבניין מחוץ אל פרצה
עניין היא לחקור, המר ׳שמתכוון ■שנייה פרשה

דון עורכת
יבין״ את ״רק

 מיניהל, לענייני הרשות סמנכ״ל של החדש התיכנון
 ■ובטלוויזיה ברדיו עובדים ועדי עבאדי. שלמה

 לתוכנית המתנגדים :מפורטים תזכירים להמר שילחו
 אנונימיים, מייכתיבים גם הגיעו השר שולחן ואיל זו,

׳ש עיבאדי, של ■שונים מחדלים על המצביעים
ל כבדים כספיים ניזקים גרמו כותביהם לדברי
 עיבאדי ■עם יחד לערוד המר עומד זיו בדיקה רשות.
 ■ועדים ׳וראשי עובדים עם יעמת הוא ׳שאותו יעצמו,

ברשות.

ההגשה ער הקוב •
 יבין חיים מחלקת־החדישיות שמנהל העובדה

 אירועים יומן השבוע את להגיש עדיין ממשיך
החדשות. במחלקת רבים למתחים גורמת

 עורכת תפקיד יאית חן יעל קיפלה כאשר
 הצד על הכל לדעת ממלאה היא שאותו היומן,
 להמשיך תובל לא שיהייא ברור היה ביותר, הטוב

 את להגיש וגם עברון; רם קודמה, ישל במסורת
 היומן את בעצמו להגיש החליט יבין חיים השבוע.

 המגיש יהיה מי שיוחלט עד שבועות, כמה במשך
שלו. הקיבוע

 עדיין ויבין שנה, ׳כחצי בבר עבירה בינתיים
 שבהן פעמיים ׳מלבד היומן, את זמני ׳באופן מגיש

 דניאל !מקומו יאת מילא אז להגישו. היה יכול לא
 ילא טחלקת־ה׳חדשות עובדי מכל יפאר. (״דני״)

 אם היומן, את להגיש הראוי אחד אף יכין מצא
 הציע כממלא-מקום, אותו, הגיש שפאר לאחר כי

 הן יעל הקבוע. המגיש יהיה פאר בי חן ליעל יבץ
 אינה התנגדותה כי הסבורים יש לפאר. התנגדה

[מכך אלא טוב, מגיש ׳אינו שפאר ׳מכך נובעת

האשה את זפש1 •
 אהוד ישל המפתיעה להחזרתו הסיבות אחת

 לא היא יחווה. אשתו, דווקא היתד, מקאהיר יערי
 עם שניהלה הטלפון בשיחות הן להתלונן, הפסיקה

 מרב הזמן יעל ישלו, !הבוסים באוזני והן ביעלה
 הדברים כי ׳וניראה קש, ■כאלמנת מבלה היא שבו
שלהם. את עשו

 בקא- השילטונות כי ׳שהרגיש טוען עצמו יערי
 הועמדו לא בלתי־רציוי. כאל אליו מתייחסים היד

 הסכימו לא המצרים והשילטונות צוותים, לרשותו
 בימים כי יערי, טען יכן מהארץ. צוותים שישלחו

 ישלו בקשה כיל נדחיתה בקאהי׳ר ׳לשהותו האחרונים
׳מצרית. :אישיות עם לשוחח או לראיין

 כתבת של התערבותה את ביקש גם יערי
 המקובלת בקאהיר, ששהתה גולן; תמר מעריב

 לא זו התערבות אך המצריים, השילטונות על
הועילה.

שוחד מקבלים לא •
 לישראל, קווים ׳להן ישיש חברוודתעופה כמה

 הטלוויזיה את לאחרונה מציפות אל־על,. חברת ואף
 במרבית הדבר ׳שנהוג כפי לכרטיסי־חינם, בהצעות
 היומיים, כבעייתונים ■שלא אולם העיתונים. מערכות
 כר־ ׳חברה משום לקבל ■שלא הטלוויזיה החליטר,

 ריח נודף כזיו שמ׳מתנה משוס חינם, טיסי־טיסה
שוחד. של

מקלטונים •
 בן מביקור חיזר .ניר עמירם הצבאי הכתב

 ׳לשיימחת ׳בעיניו. טיפול ■קיפל שם בגרימניה, שיפוע
* הטיפול הצליח התחנה, עובדי כל *  הכתב *

 נורן, יגאל הטלוויזיה, של התיישבות לענייני
 ההסברה, מרכז עובדת עליזה, אשתו, עם מתגורר

בירו למינזר, השייכת יפהפייה בדירה בירושלים,
של בבנם ■גורן השתתף לאחרונה המזרחית. שלים

מזור קריינית
אירוויזיון אולי

 לנשק ■וחבריו שירית, שיבה- הצנחנים, חטיבת ותיקי
 אחרי ״עכשיו, :׳ליו יאמרו שלו הד״רד, את המכירים

 הבי הדירה היא שלך הדירה קמפ-דייוויד, הסכם
 .ץ• * * ירי׳״ כיווני ארבעה ובה יש — בארץ טובה
 אי■ צוקדמן, ארנון הטלוויזיה מנהל יישל אשתו
 את לעזוב עומדת ברדיו, כקריינית העובדת לנר;

 תפקידיה יתר בין אישיות. .סיביות בגליל עבודתה
 הגרלת תוצאות יאת לקרוא היד, צוקרמן ואילנה של

בטל בשיקופית הוקרנו הן כאשר ׳והפייס הלוטו
* * וויזיה  יאם לאחרונה, ׳שהועלה נוסף שם *

 שמה הוא לאירווייזיון, כמנחה ריב, סיכוי ללא בי
 נמצאת ׳מזור מזור. דליר ד,מעולה הקריינית של
בארה״ב. מישפחתי ובביקור בטיול בעלה עם

 יבער־ התוכניות יעיל לעיתונאים
 עשה הוא יכי נראה אולם ביית.

 יחזקאל שיל המילחמה ׳שגיאה.
 מיל־ כפי-׳הנריאד״ היתד״ בבראל

 מאותו והראיה: מפרה, יחמיר,
לע יחזקאל הפסיק שבו הרגע

 הפסיק גם הוא בבריאל, סוק
 ליעיתו־ המגיע ׳והחומר לעבוד,

 הערביות התוכניות על נאים
 ופעמים קטוע מדולדל, הוא

 היה השבוע מדוייק. אינו יריבות
 היד, יכול לא יחזקאל השיא.
 של תובנה, את ואפילו ׳למסור

 שהיא האדם, ידידי זיו, ׳תוכניית
 :שתוכנו קנויה, בסיידרה סרט

 על־״די שוטף באופן לו ׳נמסר
ההגשה. מחלקת

 ).8.00( רארים •
 המייש־ ׳לאם כולו ■מוקדש הפרק
האמיונד. מארי פחה,
 ).8.50( רן נקודת י•

 עצמה לבדוק החליטה הטלוויזיה
חב למחקר המכון !על ׳והטילה

 על סקר לערוך שימושי רתי
מתוכ ושביעות־הרצון חצפיד,

 יש־ לאחר דביר. אורי של ניתו
 יוחלט התוצאות, ׳תתקבלנה

 תוכניות עוד לר,יזמין אם סופית
 ב־ ׳להסתפק או חן נקודת של

צולמו. שכבר ׳אלד,

לאח )9.30( מוקד •
מו כמערכת הנוהג פשט רונה

 — מראש תוכניות להכין קד
 חי. בשידור לשדרן ילא ׳כלומר,

ב פוגע יזה נוהג כי ספק אין
 שבועיים לפני המוקד. טיב

 ניר עמירם הצבאי הכתב ראיין
 (״דוד חיים (מיל.) האלוף יאית

הפרופסור ואת הרצוג יאך)

מפסיק מוקד י
ישיר להיות

 ל- שהוקדש במוקד יעבץ צבי
 כשבוע ׳וצולם יום־ד,כיפורים

ש בשבוע יואילו שידוריו. לפני
 הד״יד שר־מפנים, רואיין עיבר
 וזאת ההקרנה, לפני בורג״ יוסף

להו ינוח יהיה ילא שלשר משיום
 בערב. 9.30ב־ הרביעי ביום פיע

 החליט מוקד, עורך סער, טוביה
בשי שלא התוכנית את לשדר

 ׳להחליף במקום וזאת חי, דור
המרואיין. את

׳מק ׳כישהם העולם, רחבי ׳מסל
ח הקטעים את לסחור פידים
ה מהמיש׳חקים ביותר טובים
 השבוע, אותו ישל ביותר טובים

 ׳לליגה רק עצמם מגבילים ולא
האנגלית.

התס ).10.20( קינג *
 להכין' ירצה מאן אבי ריטאי
 תוך גאנדי. מהטמה על תסריט

ותורתו גאנדי על מחקר כדי

 רצח והאו.ובידיי
קינג את

 האמרי- יור׳שיו אל מאן הגיע
 -לוחו מריתין גאנדי, שיל פאי

ה הרעיון על ויתר הוא קינג.
 חייו את ׳לחקור ׳והחל מקורי

 שקינג לפני ■שנתיים ■קינג. שיל
 ובארצות־ ,בממפיס ׳במילון שרצח,

 עיל-ידי רואיין הוא חברית,
 את מיאן שאל היתר בין מאן.

 לא־אלים: למאבק שהטיף האיש
 ׳להסתיים צריך לדעתו, איך,

 פרס בעל קינג, חייו. על הסרט
 בצחוק השיב לשלום, ■נובל

 ברצי- יסתיים ״הסרט עצוב:
 אסף שאותו הרב התומר חתי.״

רצון בו עורר קינג על מאן

 הוא .אך חייו, על יסרט להפיק
 גיספיים. מקורות לכך ימציא לא

 שיל בתקציב הפיק, זאת תחת
טלוויז סידרה דולר, מיליון 5

 הפרק פרקים. ששה בת יונית
 של סרטיו העריב. יוקרן הראשון

 שינות 12 לאחר רק צולם מאן
 מאבקו קייניג. של חייו יעיל מחקר

 איריגן באשר החל קינג שיל
יב אוטובוסים ׳חיברת על חרם

 צעיריה, שכושיית לאתר עירו,
 לקיום שסירבה פארקם, •תזה

׳ל מקיומה את ולתת באוטובוס
 את למאסר. גשילחר, ילבן, אדם

 של בסרטיו פיארקיס ישל ■תפקידה
 מד׳תיו של ביתו ׳מגלמת מאן

 בסיד־ קינג. יולנדיה קינג, ליותר
ומוס אישים מאן מבקר רה

 על האמריקאי במימסד דות
לקינג. יחסם

מופיע קינג של בתפקידו
מח שערך וינפילד, פול ר,׳שחקן

 ליפני קינג ע׳ל ימשלו ׳פרטי קר
 התפקיד. את עליו שקיבל
 דמיו־ את מגלמת טייסון סיסילי

 של אשתו קינג, קורטיה של תר,
 לצופים זכורה טייסון המנהיג.

בשורשים. קינטה של כאמו
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