
 התיסווקות ^ ,,ר■! .קמץ לקיושננאום: דינו׳
̂  התוו רב■ חושוח עוינת ^ □,הנתב שר
הבחירות מצד רמלה * והשתלט רוצה ■נין

ש בשבוע שנערכו׳ פורום־ד,חדשות, בישיבת
 יחסי-יהמינהל שגורמים !סוזפרעה המובן, דנו, עבר׳

וטלווי לשידורי :ברשות־סשידור והבלתי־תקיינים
 רשות־ מנב״ל אמר הרוחות, להטו באשר זיה.

 התוכניות מחלקת למנהל ליכני יצחלן השידור
ב שהשתתף קירשנבארם, (״מוטי״) מרדכי

 הטלוויזיה, מנהל ממלא־ומקום של תקן על ישיבה
 יבול אתה ״מוטי, :בחוץ־לארץ יום באותו ששהה
 ״יצחק, :קירשגפאום של תשובתו !״לי לקפוץ

 ישראל!״ פרס חתן אל כסר׳ לדבר יפה לא זה
שנתיים. לפני בפרס זכה קירשנבאום

במ־סה הזדמנות חן 9
ה את שהגיש מי בין חילוקי־גירסות קיימים

 לבין בורשטיין, מייק הזדמנות, תן תוכנית
 לגבי התוכנית, של והבמאים המפיקים המנהלים,

 בורשטיין פוטר. או התפטר בורשטיין אם השאלה
 התוכנית בעלי ואילו התפטר, הוא כי במובן, טוען,

מוצלח. היה שלא ׳משום פוטר, הוא כי טוענים
 מילחמה בורשטיין עתה מתכנן אחרת או כך

 יכול הוא לדבריו בתוכנית. שקשור מי יכל !נגד
 שרצתה אחת אמנית או זמרת אף כי להוכיח
 כל אשר בתוכנית, הזדמנות קיבלה לא להופיע
ל מבלי צעירים׳ כישרוגות גילוי היתד׳ מטרתה
 סיבה לדבריו, העובדים. אחד עם בקשרים הסתבך
 היא התוכנית מארגני לבין שבינו לקרע נוספת

 לנגפורד, קרוליין כי הסכים לא שמייק העובדה
 תן של והבמאי המפיק לנגפורד, ברי של בתו

 הנחתה קרוליין התוכנית את עימו תנחה הזדמנות,
 פי על אולם בורשטיין, עם יחד אחת תוכנית
ול סולקה, הזמר־מנהה ישל ׳אולטימטיבית דרישה
טינה. לגגפורד מאז לו נוטר דבריו

נויזווה ׳,שינו •
בטל ותסרוקות תיספרות שינויי של מכד,
 מגיש הכהן, אבידור שמואל הרב וויזיה.

 קצרה תספורת הסתפר ערב־שבת, ישל תוכנית־הדת
 שהפתיע בוושינגטון, הכתב ניסן, אלי ביותר.

 כחודשיים לפני התגלה כאשר בירושלים ידידיו יאת
 שוב והוא זקניו יאת גילח פניו, את עוטר כשזקן
 לשעבר אווירה לענייני הכתב למשעי. מגולח

 למחלקת שעבר גיל, חיים החדשות, מחלקת של
עבות. שפם לו גידל התוכניות,

שונים 0713 +
׳וחסרים מסויים קצר חל החדשות במחלקת

המשו ד,קצרות למהדורות בעיקר חדשות, עורכי
ובמו ובערבי במוצאי-שבתיות בערבי־שבת, דרות
 כי החדשות במחלקת החליטו באחרונה חגים. צאי
 על־פי חדשות כעורך ישמש !מהכתבים אחד כל

ה בין לכך. מוקדמת הכשרה לקבל מבלי התור,
 השטחים, לענייני הכתב הייה שנבחרו ראשונים

 ערבים לענייני הכתב של מקומו יאת עתה הממלא
חלבי. רפיק

ומרה הדוגמה: ♦
 אליעזר לכתב מזומן מיוחד־במינו ניסיון
 יערי על לעיריות. הבחירות ביום יערי (״לייזר״)

ב קטנה עייר של ״אנטומיה על סרט להכין הוטל
 את הבחירות, מערכת את מלווה הוא הבחירות״. יום
 ה־ ׳מסיבת ואת הליל, עד מהבוקר הבחירות יום

 המיס־ של ישיבות־האבל לעומת המנצחת, מיפלגר,
חשי מייחסים החדשות ׳במחלקת המנוצחות. ליגות
 רמלה, בעיר שיצולם יערי, שיל לסירטו ירבה בות

ש שני, חבט של תוכנית עליו לבנות ומתכוונים
לבחירות. תוקדש

להשתלם חצה יבין י•
 רוצה יכין, חיים החדשות מחלקת מנהל

 חדשות בנושאי ממושכת ׳להשתלמות הוא אף לצאת
בחוץ־לארץ. טלוויזיה
 ארנון הטלוויזיה מנהל אל זיר, בעניין פנה יבין

 השנים ארביע במשך כי לפנייו וטען צוקרימן,
 בחוץ- מיה לא מנייו־יורק, חזר מאז האחרונות,

 הטלוויזיה תחנות התקדמו כיצד ראה לא וכי לארץ
זו. •תקופה במשך בעולם

 עקרונית יבין של מסעו את אישר צוקרמן
 את זה הרודפים המאורעות בגלל בינתיים, אולם

 נקבע לא למצריים, ישראל יבין היחסים במיגזר זה
 את ימלא ייסע, כאשר יבין. שיל לצאתו מועד

אחימאיר. יעקוב מקומו
0 ■ ,וה״נל״נו׳ דיננ

 הכל-יבו יאייש מיזריחי, ניסים של ׳שולחנו יעל
 הוראות וביו פתק, ייש רשות־ד־,שידורי, הנהלת של

ה ׳רשוית־השידויר. לבכירי ושבועונים ׳קניית לגבי
 הרשות מנכ״יל הם בעיתונים, הזוכים בכירים,
 ;העיתונים מרבית את המקבל ליפני, יצחק

לו עיתונים הקורא עבאדי, שלימה הסמנכ״יל
 משה הדובר הרשות; חשבון על יקרים עזיים

 מנכ״ל ויועץ כהן נתן המ״שפטי ׳היועץ עמירב,
 קניית שברשימה: הצימוק אכנר. ארי הרשות,
הרשות. למנכ״ל פלייבוי הירחון
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רביע• •ום
).5.30(זמן של שאלה •

 עוגניה של לילדים השעשועון
או של לספרו מוקדש שמחוני

 שמאלי, אליעזר התוכנית, רח
 מישפחת על בראשית, אנשי

 מישפחתו בן זייד. אלכסנדר
ו זיכרונות, יספר זייד של

 עיריית ראש ואווי, אליהו
מספר גם שהוא באר־שבע,

 שלה הוקונית
דד על

 מקור את יגלה בדואיות, אגדות
 הארכיאולוג אברק. שייך השם
 מערכת את יציג פרמטר גדעון

 הזמרת בבית־שערים. הקברים
 שבשבועות גלוסקא, אופירה

תשיר רקדנית, הפכה האחרונים

אומרה :האחים
8.00 שעה

 זעירא מרדכי ■של שירם את
אברק. שייך :פן ואלכסנדר

שלו יהיו החידון משתתפי בין
 וילד מקריית־טבעון ילדים שה

הסמו מבושמת־טיבעון בדואי
 הראשון הבדואי היישוב כה,

 את הממשלה. על־ידי שנבנה
 שלו, מאיר מנחה התוכנית
 ומפיקה אביאל, דניה מביימת
 שאלות את שימחוני. עוגניה
 זוהי עור. זאב כתב החידון

 של ביותר המוצלחת התוכנית
הילדים. מחלקת

 ה- ).0.32( קסמים •
מוק הקלעים מאחרי סידרה

 הסרט לקוסמים. הערב דשת
 מבטם מנקודת נעשה שיוצג

 זריזי-ה- האשליות יוצרי של
 בית- קיים בניו־יורק ידיים.
 מוותיקי ואחד עירוני קסמים

 על בגעגועים מספר הקוסמים
ב הקוסם חיה שבה התקופה

שרלטן. ולא קוסם אמת
 ).7.00( האדם ידידי •

 גיז־ כלב הוא זרזיר־ד,מותניים
 בתקופה שמקורו קדום, עי

 זרזיר- שנה. 6000 לפני של
 המהיר הכלב נחשב המותניים

ב קילומטרים 80כ־ בעולם,
הק אחרי כי ספק, ואין שעה,

 בחוגים תתחיל הסרט רנת
 חיפוש של אופנה מסויימים

ב גם זרזיר־ד,מותניים וגידול
).8.00( האחים •ישראל.

 מרי, אמא היא אנדרסון, ג׳ין
 את ומוצאת מהבראה חוזרת

ניס נגד מאוחדת מישפחתה
 מרוני, של ההתפשטות יונות

ה היחסים מבחינת הרוסה אך
 ב־ ואדוארד ג׳ניפר אישיים.

 ודייוויד זמני, ובפירוד ברוגז
ושו מהחברה להתפטר רוצה

ה ג׳יין. באוזני ליבו את פך
 גובר. וג׳יין ג׳ניפר בין מתח

 בין היחסים ופלא, הפלא אף
 מאהבה- אשת למרי, ג׳ניפר

קלא פרק מתהדקים. לשעבר,
מור״ עלילה עם האחים, של סי
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שי יום חמי
לרשות האזרח כין •

ב עוסקת התוכנית )7.00(
ביו החשובים הנושאים אחד
 ארץ־יש־ לערביי הנוגעים תר

 הדיור ומצוקת השיכון ראל:
 כי נראה אולם הערבי. במיגזר

 במחלקת העובד היחידי האיש
הער הטלוויזיה של התוכניות

השו וסיב, זיקטור הוא בית
 בארצות־הברית, בחופשה הה

 פרטים למסור יודע אינו ואיש
חשו הן אם גם תוכניות, על

בות.
13 כאפולו פיצוץ •

 באחת האחרון הפרק ).0.30(
 ב- ששודרו הטובות הסדרות
 כף על החיים תעודה, מיסגרת

 ממיכלי-החנד אחד המאזניים.
 התפוצץ. 13 אפולו של צן

שלו עם שיחזרו, הסרט מפיקי
 שאירע את הספינה, טייסי שת
 של במהירות הפיצוץ, בה.

נח בשעה, קילומטרים 10,000
 וחסר- מסוכן טכני ליקוי שב

 מאבקם הסרט: במרכז תקדים.
הח את להחזיר השלושה של

לכדור־הארץ. בשלום ללית
 קינג לותר מרטין •

 ה- של השני הפרק ).10.20(
אמו עומדת זה בפרק סידרה.

באי הכושי המנהיג של נתו
 כאשר קשה, במיבחן ר,אלימות

 והוא פצצה מוטמנת בביתו
 של בהשפלה להתנסות נאלץ

 אחרי קצר זמן בכלא. ישיבה
 ג׳ון האחים מתערבים מעצרו

 שיחרורו. למען קנדי ורנברט
 לו מביאה קינג של פעילותו
 שחורים מקרב רבים, תומכים
נגדו מקימה אך כאחד, ולבנים

וטייסון ויינפילד קינג:
10.20 שעה

 ראש ביותר, הגדול אוייבו את
 הובר, אדגר ג׳יי האף־בי־איי.
 הסידרה ובמאי שתסריטאי

 בעקיפין, מאשימו, מאן אייבי
גי הוא מאן קינג. של ברצח
ש הסידרה, של האמיתי בורה
מאכ היה שלה הראשון הפרק

הרא הפעם זו אין למדי. זב
ב סרטים יוצר שמאן שונה

בדעת מהפכות שעשו נושאים

של הגחשנות
קנדי הנשיא

משפ סירסו באמריקה. הקהל
 באר- סערה עורר נירנברג טי

 קנדי ג׳ון והנשיא צוודהברית,
 עורר ״הסרט כי בפומבי הודה

 גרמניה על וויכוח מחשבות
ה שחוקי כזו, במידה הנאצית
 מילחמה פושעי על הגבלות
 אחר סרט הורחבו.״ נאציים

 ונלסזן, מרמס רצח מאן, של
 אמיתי מיקרה על מבוסס היד,
 על לדין כושי הועמד שבו
 של השפעתו ביצע. שלא פשע

ש־ עד גדולה כד, היתד, הסרט
מהכלא. שוחרר הכושי הצעירומסובכת. כבתוה״פלייבוי״ המנכ״ל

■


