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רביע■ □1•
כמדבר הזורעים •

 החידון־ במיסגרת ).5.30(
שא לילדים המצליח שעשועון

תכ ענר זאב ינחה זמן, של לה
 של סיפרו על המבוססת נית
 במדבר הזורעים מיטיב בני

 שנת התנחלויות על המספר
 ניצלו ישוב נקודות 11 .1946

 במוצ־ ועלו הכיפורים יום את
 מיטיב, הקרקע. על אי־החג

ה 11מ־ אחת נירים, ממייסדי
הראשון האורח הוא נקודות,

חדו נשוהאבות להקת #המיגושים מן שירוו •
 מיקרופון הצמדת בעיקבות שפרצה השעתריה

 מנחם הכדורגל שופט של ביגדו לדש אל־חוטי
 הספורט ומדורי עיתוני גלים. מכה עדיין אשכנזי

 על הישראלית הטלוויזיה ואת אשכנזי את תקפו
 שפסק בעת סביבו, שאירע מה את ששידרו כך

 במישחקה נתניה, מכבי לקבוצת מטר 11 בעיטת
 נשמעו׳ דקות שש במשך תל־אביב. בני־יהודה נגד

לב אשכנזי, בפני בני־יהודה שחקני של התחינות
הגזירה. רוע את טל

 ו־ אשכנזי, על כעסה השופטים התאחדות גם
מישחקים. בשני משיפוט אותו הישעתה
 א,לכס הטלוויזיה, של מהלקת־הספורט מנהל
הטל ותוקפי אשכנזי תוקפי נגד יצא גילעדי,

 :מרחיקת־לכת הצעה עתה יש לגילעדי וויזיה.
יחו אשר אל־חוטי, מיקרופון שופט לכל להצמיד

 ה־ צופי שכל כדי במיגרש, הרמקולים לרשת בר
במיגרש. באמת קורה מה לשמוע יוכלו מישחק

גוו חיסכון •
כי גילה כ, ע,מי! ,משה רשות־השידור דובר

לירות. אלף 100 לישכתו בהוצאות לחסוך צר
 לחברה בשנה לירות אלף 200 משלמת הרשות ,

 קיטעי־העיתונות. כל את ביומו יום מדי המלקטת
 לקט ומוציאה והטלוויזיה, הרדיו על המופיעים

 ברשות פונקציונרים בין המופץ קיטעי־עיתונות,
 סוף־השבוע עיתוני כי גילה עמירב ועיתונאים.

 העיתונים כמו הכמות אותה כותבים והשבועונים
 את לערוך מזכירותיו על הטיל הוא היומיים.

מההוצאה. מחצית וחסך השבוע, סוף בימי הלקט

דון עור □,הכוומוניקגו 9 נ

שעבר, בשבוע שנערכה הוועד־המגהל, בישיבת
 (״דני") דניאל העיתונאי הוועד־המנהל, חבר טען

רשות־ דובר שמוציא לעיתונות ההודעות כי בלוך,

ואשתו פאר קריין
— תאומים

משק אינן המנהל, הוועד ישיבות אחרי השידור,
בישיבות. הנאמר את פות

 להוכיח החליט עמירב, משה הרשות, דובר
שפור לעיתונות, ובהודעה טועה, הוא כי לבלוך

 של טענותיו את ציין ישיבה, אותה בעיקבות סמה
לעיתונות. ההודעות לגבי בלוך
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ומאוש חדשים אבות ארבעה יש בטלוויזיה
 אשתו מזל, ילדה הרופאים לתחזיות בניגוד רים.
 שאותו בן. גולדשטיין אורי הכתב-העורד של

 הכינו הרופאים יותם. בשם לקרוא ,מזל החליטה
אל הקריין אולם ללידת־תאומים. מזל את  דגי

 ינחה הוא כי השבוע התבשר אשר פאר, (״דני״)
 בבשורה שעבר בשבוע התבשר האירזויזיון, את

 בנים. שני תאומים, ילדה אשתו יותר. עוד משמחת
שה לאחר וזאת בבן, זכה הדר !מוקי הכתב גם

שבו לפני הפך משעל, גיסים התל־אביבי, כתב
הטל בבניין ממתינים עתה לבת. אב אחדים עות

לענייני-חינוך הכתב :המצפים לאחרון וויזיה
ן. נ, ה —

עוונוויס מוז
 בה מוצגים ועימו בתוכנית

 שנים שהיה מי בר־צבי, ששון
הנ של הצבאי המושל רבות

לפ שהיה, גבעולי, שאול גב,
 של ראשי חינוך קצין שהפך ני

 יואב, מיבצעי מלוחמי צה״ל
צי הזמרת ואת ועובדה, לוט
 של שירם את השרה דגן לה

 וילנסקי ומשה מוהר יחיאל
נגבי. ערב שיר

□,מקלטו! •
 ).7.00( ומשם מכאן .

חד תוכנית של בכורה הופעת
הארס. ידידי את המחליפה שה

 השבוע בתחילת הסתיים שילין דן פסטיבל
 שילון לכבוד הארץ. את האיש עזב כאשר שעבר,
 מסיבה ביניהן מסיבות, של ארוכה שורה נערכה
ב מסיבה סער, טוביה מוקד, עורך של בביתו

ואשתו גולדשטיין קריין
תאומים במקום —

 מסיבה אחימאיר, יעקוב מבט עורך של ביתו
 גוטמן (״חיליק״) יחיאל עורך־הדין של בביתו

 ב־ הבין יצחק ח״ב של בביתו וארוחת־צהריים
 :שילון הגיב האלה המסיבות כל אחרי רמת־אביב.

 מדי יותר הזו בארץ כי מוזרה הרגשה לי ״יש
 מבט של 500ה־ התוכנית לכבוד .*;*ו* חוגגים.״
 אפשר שאותו ראש־העיר, דודו החליט ספורט,
 לערוך חצות, כימעט של ברקע ערב מדי לראות
 מסיבה וערך האמנים בית את שכר דודו מסיבה.
 מי את החליט עצמו והוא מחלקת־הספורט, לאנשי
 יחסיהם התקלקלו מסיבה אותה מאז אליה. להזמין

 שלא אותם עם מחלקת־הספורט עובדי רוב של
המח אנשי שלא ההסברים, וכל למסיבה, הוזמנו

* עזרו, לא המזמינים, היו לקה * מעוב אחת +
שוח כהנוכיץ, דיגה כותרת, עלי מערכת דות
 שעברה אחרי מבית־החולים, שעבר בשבוע ררה

 בזרי- ביתה את הציפו דינה של ידידיה ניתוח.
 קריינית־הספורט +;*!* החלמתה. עם פרחים,

 קאריירה לעשות התחילה חיים (״רחלי״ רחל
 הוזמנה אילת, בת שהיא רחלי, בטלוויזיה. רק לא

 של הכוריאוגראפית להיות אילת עיריית על-ידי
 הי- הצבאי לשירותה עד העיר. של להקת־המחול

 דבר עוד לה קרה להקה. באותה חברה רחלי תה
 שחקן־זמר שלה, החבר :שעבר בשבוע אחד טוב

 עברה והיא לארץ, חזר נדלר, כגי בשם מתחיל
בנתניה. עימו להתגורר

ממגזי אוסף הוא ומשם מכאן
 ב־ ששודרו טלוויזיוניים נים

 ארבעה הערב ארצות־הברית.
ה אדם של מחקר :נושאים
 של החיים באורחות מתעניין
 העוסקים אנשים על כרישים,
בווי פאר אמבטיות בכישוף,

 של ודיוקנו בקליפורניה, לות
מצויירים. סרטים צייר

ומשרתים אדונים על 9
בע של הבת אליזבט, ).8.00(

ל מגרמניה חוזרת הארמון לי

עגר : שאלה
5.30 שעה

 את שהשלימה אחרי לונדון,
 שבז כמי מתגלה היא חינוכה.

 האריסטוקראטי לאורח־החיים
 בנשפים שבוחל כמי הלונדוני

 המכופתרות. הערב ובארוחות
 ענק, נשף לה מכינים הוריה

 החברה בפני אותה יציגו שבו
 משתעממת אליזבת הלונדונית.

 שלה הזוג בני כי מגלה בנשף,
 וכאשר ומשעממים, טיפשים

 של הצגתה הגדול, הרגע מגיע
 מסתבר המלך, בפני אליזבט

נעלמה. הילדה כי

25. \

שי יום מי ח
 חברת ).6.32( פליפר •

 ארצות־הברית של הקונגרס
 מיש- חיה שבה לשמורה מגיעה

 מיכתב בעיקבות ריקס, פחת
 המישפחה. של שכן לה ששלח
 לבדוק החליטה הקונגרס חברת

הפ המשך של הכדאיות את
הרא המסקנה השמורה. עלת

 למסור שיש היא שלה שונה
 כדי האמריקאי, לצי פליפר את

השו באד ניסויים. בו שיערכו
ב פליפר עם מתחבא זאת מע

מחו מתעלף תת־ימית, מערה
 פליפר, על־ידי ניצל חמצן, סר

הקונ חברת של ליבה וכמובן,
מתרכך. הקשוחה גרס

 דרשות האזרח כין •
בפברו כשנה, לפני ).7.0)1(

ב התוכנית עסקה ,1978 אר
 בית־ספר של המחסור בעיית
 אלכעיבה. ערב הבידואי בישוב

 מיש- הזדרזו התוכנית בעיקבות
 מישרד השונים, הממשלה רדי

השי מישרד והתרבות, החינוך
 הבידואים לישוב והוועדה כון

 בית- הקמת על להחליט בצפון,
ה התקציבים והקצאת הספר

 עמדו כאשר אולם מתאימים.
 בית־הספר את לבנות להתחיל
מה־ תושבים כמה כי התברר,

גלזר סטרסקי:
10.10 שעה

 הקצאת על וטו מטילים שבט
ממ והתלמידים לבניה, האדמה
בצריפים. ללמוד שיכים
שי ).8.15( כדורסל •

 ביד הספורט מהיכל ישיר דור
 הכדורסל מישחק של אליהו

 תל־ מכבי אירופה אלופת בין
 הוותיקה יריבתה לבין אביב

חגי מאיטליה. וארזה אמרסון
 ולאוהדי הכדורסל לאוהדי גה

 יופסק השידור תל־אביב. מצבי
 מהדורת לשידור 9.00 בשעה

 השנייה והמחצית מקוצרת מבט
.9.20 מהשעה החל תשודר

 והאץ׳ סטארסקי •
ה שידורי בגלל (!סיס!).1(

בש הצפויים הישירים ספורט
להח החליטו הקרובים בועות

והאץ׳ סטארסקי את למסך זיר

,והאץ סטאוסק׳
נשכחות מזכירים

חד מתח בסידרת להתחיל ולא
חוש שבטלוויזיה משום שה.
עלי את שכחו כבר כי שים

 פופו־ בלשים שני של לותיהם
 הערב של הפרק אלה, לארים
 הוא האץ׳, הכל. את מזכיר

 ו־ זכרונו את מאבד סול דויד
 גלאזר, פול נזייקל סטארסקי,

 זכרונו את לו להחזיר מנסה
ש ארועים של שיחזור בעזרת
באו יחד. השניים עברו אותם

 לזב־ המפיקים מחזירים זה פן
 הקטעים זכר את הצופים רון

.קודמות. בתוכניות ששודרו


