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שי כתב
הדובר? ייסע לאן

מ!3קאו הבמאי

 הטלוויזיה על חסרת־תקדים במיתקפה
 חיים הליכוד, ח״כ שעבר בשבוע יצא

קאופמן.
 במיקצועו איש־עסקים שהוא קאופמן,

 את האשים עיתונאיים, כישורים כל ונטול
הש את רק מראה שהיא בכך הטלוויזיה

 ואינה מהכנסת, לכיסוי הנוגע בכל לילה
חשובים. לדיונים זמן מקדישה

 אותה. יזם מי התגלה המיתקפה אחרי רק
 מש״י, רובינשטיין אמנון כח״ זה היה

 אותו צילמה לא שהטלוויזיה על שנעלב
 הפרישה. גיל :המעניין בנושא נאם כאשר

ה עם לריב מוכן היה שלא רובינשטיין,
 בעתיד, אותו יצלמו שלא מחשש טלוויזיה

במקומו. זאת שיעשה קאופמן את הסית

נו ■ החד ל קשה
 החליטה המולד, חג בעת שנהוג כפי

 של המיסה את לצלם הערבית הטלוויזיה
 במוצאי שנערכה האורתודוכסים הנוצרים

הוז פרטית חברת־הפקה האחרונה. השבת
העבודה. את לבצע מנה

 בבוקר, 10 בשעה קודם־לכן, יום אולם
 הנהלת של בשמה הרשות מנכ״ל הודיע

 כאשד המיסה. את לצלם אין כי הרשות,
בער התוכניות מנהל אל הידיעה הגיעה

 עליה עירער הוא פתאל, .סלים בית,
 הרשות מנכ״ל שינה שעה כעבור ואומנם,

שוב. דעתו את
הצי מחיר אך צולמה, אומנם־ המיסה

 שצוותי מאחר אחוז 50ב־ יקר היה לום
 צורך והיה התפזרו כבר הפרטית החברה
מחדש. לארגנם

קאופמן ח״כ
הצנזור? יגיע לאן

 גם להופיע אוכל במבט אתראיין ״ואם
 רביב. את צ׳יצ' שאל ?״ כותרת בעלי

התשובה. היתה זאת," נשקול ״אנחנו
 הגיעה ואחד־כך למבט, התראיין צ׳יצ׳

 בעלי הופעתו של הביטול הודעת אליו
כותרת.

ט דאו״ - שי חמן1
ה המאוחדות, לאומות ישראל שגריר
 הוא כי החליט כלום, יהודה פרופסור

 לאו״ם, הישראלית למישלחת דובר רוצה
 עלתה תחילה השידור. מרשות ודווקא

או לידר, צבי הרדיו כתב של מועמדותו
למישרד־החוץ. ניראה לא לידר לם

 לביא, נפתלי מישרד״החוץ, דובר
ה ידידו, של מועמדותו את לבלום הציע
 נחמן הטלוויזיה של הפרלמנטרי כתב
 הקרובים בימים זאת. קיבל ובלום שי,
 ולהיפגש לחופשת־מולדת להגיע בלום עומד

מה חופשה הנראה, כפי שיקבל, שי עם
התפקיד. את עצמו על ליטול כדי רשות

 אף היה המישלחת של הקודם הדובר
 עתה ומגיש שעורך מי איש־טלוויזיה, הוא
סער. טוביה מוקד, את

הירדנית הטלוויזיה שידורי לוח

ויהפירסומת צי־צ׳

 את וויליאמס, דני הוא מק־ארתור,
שליג׳ק פרישתו אחרי הראשי התפקיד  
 הוואי יוקרן לא שבהם בשבועות לורד.
קאפרה. אדי בשם חדשה, סידרה תהיה
 לילי של סיפורה לילי. — 10.15 •

ב המפורסמות המאהבות אחת לנגטרי,
ה הביקורת שעברה. המאה של אנגליה
 מככבת שבה זו, מתוכנית הסתייגה בריטית

 אהב הצופים קהל אולם אניס, פרנצ׳סקה
 יותר הסידרה בפירקי מחליפה אניס אותה.

תלבושות. 200מ־
שני יום

 גיל אחרי מתחילים החיים — 8.30 9
להר הנכנסת אשה על קומית סידרה ס/
 חדש מחזור מתחיל ואז ,40 גיל אחרי יון

בחייה. יותר ומעניין
 הרצה סידרה המייסדים, — 0.10 0
עשי אלמנה על בירדן, שבועות כמה כבר
יל לשני נוסף מבעלה, היורשת ויפה רה

 מילחמות גדולה, פינאנסית חברה גם דים,
 ידידים עם ומילחמות המנהלים בחבר

 גם ולזכות אחריה לחזר הרוצים ועובדים
בכספה. וגם ביופיה

 מתח סידרת החוק, סייף — 10.15 9
חדשה.

׳טלישי יום
 סידרה אפשט, של סיפורו — 8.30 9

 המפיל והולל פוחז צעיר על חדשה קומית
מצ למצבים ונקלע רבות, נערות ברישתו
 חיקים.

רביעי יום
 גילמור פיטר אונידין, קו — 0.10 9

 בקור־רוחו להפליא ממשיך והטוב הוותיק
הרבות. ■ ובהסתכנויותיו

 המזכירה סידרה דאלאס, — 10.15 9
 עסקים שלה עשירה, מישפחה האחים. את

 בעולם אחים שלושה ושדות־נפט. רבים
 ועלילה והעסקים, הכספים של האכזר

 בני של בעיותיהם את המזכירה מסובכת
האמונד. מישפחת

 — פעמיים רק צעיר אחה — 8.30 9
קומדיה.

קונטיננטל. — 0.10 9
 האמריקאיות, הנערות — 10.15 9

 של המלאכיות את היורשת סידרת־מתח
יפה אמריקאיות צעירות שתי צ׳ארלי.

 מכונית ולשנייה בלונדית האחת פיות׳
האפש השיכלולים כל שבה קאראוואן

 אך כעיתונאיות, מועסקות שתיהן ריים.
 ופשע. ריגול בפרשיות להסתבך מצליחות

חמישי יום
ש הסידרה המקצוענים, — 0.10 9

 השעה אחרי בלילות־שבת כה עד שודרה
 יחי- סביב נסב העלילה סיפור בלילה. 11

 שתפקידה לונדון, במישטרת דת״עלית
 שבהם במיוחד עדינים במיקרים לטפל

 לא־מוצלח חיקוי ניסיון אישים. מעורבים
חוקרת. להבולשת

 מלא. באורך עלילתי סרט — 10.15 9
 סרטים להביא מצליחה הירדנית התחנה
 לגבי הפך, החמישי והיום ומעולים חדשים

 לירדן, המכוונות האנטנות מבעלי רבים
בבית. נשארים שבו יום
שישי יום

האחים. — 0.10 9
 סידרה הכתר,' מישפטי — 10.15 9

 של סיפורו שבוע מדי המביאה מצויינת,
 המישפ־ באנגליה. שנערך פלילי מישפט

ו רב, בכישרון ומומחזים אמיתיים טים
 הטלוויזיה שחקני בכירי בהם משתתפים

 קיצצה הירדנית התחנה הבריטית. והבמה
 עוד מביאה ואינה שישי, ביום בשידוריה

 .11 השעה שלאחר הסרט את
שכת

 בריטית קומדיה הרופאים, — 8.30 9
 בבית־חולים רופאים חבורת תעלולי על

בלונדון.
הארז. עץ — 0.10 9
 תוכנית בינלאומי. בידור — 10.15 9

 הדואגת הירדנית, הטלוויזיה של היוקרה
מו שבהם חדשים בידור סירטי לרכוש
בעולם. האמנים טובי פיעים

אנג׳ל כתב
? ■הכסף הלך לאן

 כרמל רום את ;כלל לקונצרן חובותיו
 מכו- את שם הרוכש צה״ל, מחזיק כלל של

 המשאיות בעלי ואילו הצדקה ללא ניותיו
 רכב מתוצרת משאיות לרכוש החייבים

ו קרמרמן יוסף את מחזיקים אשדוד
 חד־ אשדוד. רכב בעלי אלי|ק, אהוד
גדיא.
 המתגלה לקריינית־הרצף גם צל״ש 9

 דליה ודקת־אבחנה, מחוננת ככתבת
 על שנכתבו המילים אלפי אחרי מזיר.
ב עתה הנערכת האחים אורגיית אודות
 והמאוזנת המיקצועית כתבתה היתד, ארץ,
 משום )6.1 שבת מוצאי (מבט, מזור של

 היתה טוב כי נראה מרענן. משב־רוח
 את הפקיעה אילו החדשות מחלקת עושה
החדשות. לטובת הרצף מרשות מזור

 רמי התל־אביבי הכתב פנה כאשד
 תל־אביב, עיריית ראש אל גוברניק

להת וביקשו להט, (״צ׳יצ״׳) שלמה
 בליל־ הקאמרי התיאטרון בפרשת ראיין
 כותרת, לעלי ״הוזמנתי צ׳יצ׳. סירב שבת,
 יבטלו במבט, אתראיין שאם לי ואמרו

אמר. כותרת,״ עלי את לי
מח למנהל זו שיחה, על דיווח גוברניק

 אל מיהר יבין יכין. חיים החדשות, לקת
 ואל צוקרמן ארנון מנהל-הטלוויזיה

 עלי על האחראי התוכניות, מחלקת מנהל
 קירשנכאום, (״מוטי״) מרדכי כותרת,

ב כותרת. עלי של התנאי על למחות כדי
 תל־ מחלקת למנהל יבין אמר הסכמתם

 יודיע כי רכיב, דן החדשות, של אביב
תבו במבט, להתראיין יסרב שאם לצ׳יצ׳

כותרת. בעלי הופעתו טל

להט מרואיין
? ראש־העיר הלך לאן

בנטו שחקנית
אונידין קו

ש צל׳
בי הטלוויזיה של הכלכלי לכתב 9  א

 שני (מבט מחקר אחרי שהצליח, אנג׳ל
 ולתמיד אחת להסביר ),7.1 ראשון ביום
 המדינה שהשקיעה המיליונים זרמו לאן

 אנג׳ל של מחקרו לפי הרכב. בתעשיות
מיל משאר הרגל את אילץ אפרים פשט
 ;הרגל את פשט שוכינסקי יצחק ; יונר

את לגלגל הצליח המנוח ספיר ופינחס

ה התחנה תיכנס הבא מהשבוע החל
שלו שיימשך חדש, שידורים ללוח ירדנית

 השתנו, התוכניות מרבית חודשים. שה
 מוקר־ להיות יוסיפו מהסדרות מעט ורק
 ש- הערב .תוכניות ,10.15 השעה עד נות.

מ והחל 6 בערוץ מוקרנות לא־בערבית
הערוצים. בשני — זו שעה

ראשון יום
 קומדיה אבא, של הקומדיה — 8.30 9

 אחדים חודשים כבר המוקרנת בריטית
 חיילי של פלוגה על הירדנית, בתחנה

השנייה. מילחמת־העולם בתקופת הג״א
 פרק יוקרן לשבועיים אחת — 0.10 9

ב המדובר ־אפס. חמש הוואי מהסידרה
 בארץ, ניראו לא שעדיין חדשים, פרקים
נ׳יימם מגלם שבהם הפרקים ביניהם
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