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ואזו־מאיו
 רשות־ה־ בניין של ההרצאות מחדרי באחד

 הנוער תנועות ראשי כונסו ירושלים, חוטי שידור,
 את מרשות־השידור. אישים עם למיפגש בישראל
 ובין עמירכ משה הרשות דובר הינחה האירוע

 פאפו, אהרון הוועד־המנהל חבר בו הופיעו היתר
 עמי'■ הרדיו וכתב אחימאיר ועקוב מבט עורך
רוטמן. קם

 שעה ובמשך הנאומים סידרת את פתח פאפו
 המנחה באשר בעייפות, מאזיניו את השקיע וחצי
 נפלה מהמאזינים חלק על להפסיקו. מצליח אינו

 את אחימאיר יעקוב הפגין היתר בין תרדמה.
ונימנם. השולחן על רגליו שהניח בכך לנואם יחסו

פאפו ועד חכר
רגליים בלי

 שמיהר באחימאיר, ונזף נאומו את הפסיק פאפו
הרגליים. את להוריד

 לרוטמן איפשר לא פאפו של הארוך ׳נאומו
 אל פתק שיגר הזועם רוטמן דבריו. את לשאת
 לליצנים תיתן הבאה ״בפעם בתב: ובו עמירב
בסוף.״ לנאום

ם ו■1מי • י תי ע ש ל

 כיתל שרום של בחירתו על נודע כאשר
 מחלקת מנהל פגש בלונדון, רשוודהשידור כנציג

ל הכתב את גורן, גזוסע הרדיו׳ של החדשות
 כי לו והודיע שיפר; שימעון התיישבות, ענייני

 של במקומו המדיני הכתב תפקיד את יקבל הוא
 שעתיים כעבור אולם לחגוג, החל שיפר כיתל.
 לו הודיעו גורן מעל גורמים המכה. עליו ניחתה

 ועל המדיני, הכתב יהיה שיפר כי יסכימו לא כי
 המינוי את ולבטל שיפר בפני להתנצל היה גורן

החפוז.

מקרטונים •
 לענייני הכתב קיבל שבגללה הסיבות אחת
 תפקיד את רכים דן הטלוויזיה של מיפלגות

זבו ששר־החינוך, היא, בוושינגטון הרשות שליח
 מיפלגות לענייני הכתב כי מעוניין המר, לון

 תפקידו את שיהבל מי ואמנם, דתי. איש יהיה
ה חובש מישעל, נימים הוא בארץ רביב של

* כיפה * * מ באחרונה מבקש מישעל אגב, !
ותחת דתיותו עובדת את לציין שיפסיקו עיתונאים

הקריין המזרח עדות בן שהוא יזכירו זאת
 מוכן הוא עבודתו. את אוהב עמי כן* עודד

 הרכיב באחרונה בה. להצליח כדי הכל לעשות
ו מבהיקות תותבות שיניים מערכת בן־עמי לו

 יצחק הידוע החיפאי השיניים רופא אצל צחות,
 של התפטרותו על שנודע לאחר * + * כר־עוז

 מנהל פגש הוד, (״מוטי״)מרדכי על, אל־ מנכ״ל
 (״מוטי״)מרדכי הטלוויזיה, של התוכניות מחלקת

 צו־ ארנון הטלוויזיה, מנהל את קירשנכאום,
 ״אתה אל־על: מנכ״ל להיות לו והציע קרמן,

 וגם דילאר שימחה שר-האוצר של חבר גם
 לטלוויזיה וגם לאל־על שגם משום לאל־מל, מתאים

 אופירה המדינה נשיא רעיית * + ן♦ כנפיים.״ איו
 של הקרנה לה לערוך מהטלוויזיה ביקשה נכון

 בעיקבות הדר, מוקי הכתב עם שלה הראיון
ה שבעת משום הבינלאומית, שנת־הילד פתיחת
 ארצות- נשיא של באירוחו עסוקה היתה שידור
ה יום למחרת פורד. ג׳ראלד לשעבר, הברית
 הטלוויזיה בבניין נבון אופירה הופיעה שידור
* ׳* עמה בראיון וצפתה  כאשר היה מביך רגע *
 את הסירה לחדר־ההקרנה, הנשיא רעיית נכנסה
 כדי ההפקה, מעוזרות לאחת אותו והגישה מעילה
ו הבינה, לא ההפקה עוזרת אותו. תתלה שהיא

בלתי פגישה הריצפה על נפל המעיל
 הזמר לפסטיבל הכלליות בחזרוד! התרחשה נעימה

 ארזי, ירדנה האירוויזיון, כמנחת שנבחרה מי
 המתחרה את שם ופגשה בחזרות לצפות באה
 הזמר, פסטיבל את שהינחתה ומי התפקיד על שלה

ידי היו השתיים מיכאלי. (״רבקה׳לה״) רכקה
 לאמר כדי רבקה׳לה אל ניגשה וירדנה טובות, דות
 נשארה ירדנה של המושטת ידה אולם שלום. לה

 ראשה. את סובבה פשוט רבקה׳לה באוויר, תלויה
 חנוך והאירוויזיון, הפסטיבל מפיק הציל המצב את

 לה הושיט היפהפיה, הזמרת לעבר שמיהר חסון,
 האירוויזיון בהנחיית הצלחה לה ואיחל ידו את

 של העריכה מחדרי נשמעו רמות צעקות ■¥•**
 הכלכלי הכתב היה הצועק בטלוויזיה. החדשות
 כך על רם בקול שמחה שסיגלמן, אלישע
ה .3ל־ דקות 4מ־ שלו כתבה שקיצצו
ומק חדשה לדירה עברה ניא כרמית קריינית

 לפני רק בירושלים, הגרמנית במושבה סימה.
 לדירה גיא עוברת עתה כבר אולם חודשים. כמה

ההיס ידידה, עם להתגורר עוברת היא אחרת.
 השמונה. בן אורי ובנו שאלתיאל אלי טוריון

 *1ן*(* חדרים חמישה בת דירה שכרו השלושה
ה מחלהת מנהל בין בטלפון שהתנהלה בשיחה
 אריק שר־החקלאות לבין יכין חיים חדשות
 להתראיין. שרון את לשכנע יבין ניסה שרץ,

 סיים הוא לשכנעו יבין הצליח וכשלא סירב, שרון
 בערבית עסיסית קללה כך אחר ופלט השיחה את

*  בטלוויזיה, ההגשה מחלקת על האחראית ץ■ *
 האחרונים הפירסומים כי טוענת קלופפר, חנה

 כל את ממני ״מרחיקים חבר לה שיש כך על
 התגלה עתה רק ,■¥•-¥■+ הפוטנציאלים.״ החתנים

 אבו״ אהרון שר-הדתות עם מוקד, בתוכנית כי
 כמורה אלא כמרואיין רק לא השר שימש חצירא,

 עם אבו־חצירא נפגש הראיון לפני לטלוויזיה.
 זו שהיתה סגל, ישראל ביניהם המראיינים,

התוו סגל מוקד. במיסגרת שלו הראשונה ההופעה
 לו הבטיח נרגש. הוא כי אבו־חצירא בפני דה

 אליך אהיה אני הראיון במהלך תדאג, ״אל השר:
 הראיון לפני אגב, י*■** אותך.״ וארגיע בסדר

 שראיין לונדון, ירון אל אחימאיר יעקוב פנה
ו בטלוויזיה, אבו־חצירא את אחדות שנים לפני

 לונדון של ההנחיה וייעוץ. הנחיות ממנו ביקש
 לו יש אבדחצירא, את לשבור תנסו ״אל היתה:
* מברזל.״ עצבים *  עדנה הרדיו, דוברת *

צב טלוויזיה תהיה שבו לרגע מייחלת בירמן,
 הטלוויזיה לכתב נשואה בירמן בישראל. עונית
צבעו טלוויזיה כשתהיה לדבריה, כירמן. עוזי

 בעלה, של האדום שערו בצבע הכל יבחינו נית
* משגעת.״ הצלחה לו ״ותהיה *  ארצות־ נשיא ¥
הטל לבניין בא פורד ג׳ראלד לשעבר הברית
 של מהלוויין ישיר בשידור לצפות כדי וויזיה

 פורד את ברוגבי. ארצות־הברית אליפות מישחק
 ארצות־הברית ושגריר רבים ביטחון אנשי ליוו
 במחצית, נמאס שלפורד בעוד אולם לואים. סם

 לסיום עד לואים נשאר חצות, אחר 1.30 בשעה
 כשעזב אגב, בוקר. לפנות 3 בשעה המישחק,

 אחד לאף הודה לא הוא הטלוויזיה בניין את פורד
במישחק. לצפות שיוכל כדי למענו, שטרחו מאלה

רביעי □1׳
).5.30(כאדום גכורה •

 של שאלה לילדים התוכנית גם
 המס את לשלם חייבת זמן,

ועיתו סופרת הליכוד. לשילטון
 כתבה גרנות צביה בשם נאית
 וכינתה גרונר דב על ספר
היל באדום. גבורה בשם אותו
 אולי ידעו בתוכנית שיצפו דים
 הסופרת, גרנות צביה היא מי

גר כי זוכרים המבוגרים אולם
ה הכנופיות באחת חברה נות,

ב הואשמה בארץ, לאומניות
 בחייו התנקשות לנסיון קשר
בא כאשר קימינג׳ר, הגרי של

קיסינגיד נץ

ובפר בישראל, לשיחוודשלום
ה סוכן בעלה, של שוחד שת

 גם ישתתפו בתוכנית ביטוח.
 נחושתן, דבורה האצ״ל לוחמת
 רז, שרה גרונר. של חברתו
 הכרזתו את יקרא שמר וגדעון

 אופירה במישפטו. גרונר של
בריק עלי את תשיר גלוסקא

 המתחרים רמת־גן, ילדי דות.
האנ את יבנו התוכנית, של

 גרונר של המפורסמת דרטה
סיסמא. ויחברו מקוביות

 ).8.00(הקסום האשנכ •
 אדונים על בסידרה נוסף פרק

קיי זולים רומנים ומשרתים.
 המכובדת במישפחה גם מים
 ואפילו בלאמי, תת־השר של

שרק מארג׳ורי, ליידי אצל

סטיכנס נוכלים:
10.00 שעה

 על בבתה נזפה קודם שבוע
 ידיד כראוי. התנהגה שלא כך
 צעיר סרן הליידי, של בנה של

 בהודו, פרשים בגדוד המוצב
המז לליידי השכל את משגע
מת מזדקנת כשליידי דקנת.
 להתחלק מוכרחה היא אהבת

אפי העולם, כל עם בחוויותיה
 שלה. והמשרתת בעלה עם לו

 בצ׳לסי חדר יש הצעיר לסרן
 האוהבים, פגישות נערכות ושם

 של המשרתים חדרי בעוד
 גם רותחים בלאמי מישפחת

הם.
 אמריקאיות נערות •

 הערוצים, שני (ירדן,
 חדשה סידרה ).10.10 שעה

את בהצלחה היורשת ומעולה
 כי אם צ׳ארלי, של המלאכיות

חתי שתי רק ישנן זו בסידרה
 שתי של היא העלילה כות.

 והאחת בלונדית האחת צעירות,
ב המתאהבות כמובן, שחורה,

עבו מהלך כדי תוך פושעים,
אמ טלוויזיה רשת עבור דתן

 נעזרות הן זו בעבודה ריקאית.
 וואגון ובמכונית בקיסמיהן
מצ הכל: בה שיש משוכללת

רגי מצלמות טלוויזיה, למות
 ובאר משדרים טלפונים לות,

משקאות. עמום
42
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שי יום חמי
 ).0.00( העניינים מה •

ל המעולה החדשות תוכנית
 נעשית הורביץ, דליה של ילדים
 הרעיון לשבוע. משבוע טובה

 אסתר בזמנו העלתה שאותו
 או יומיות חדשות בדבר סופר,

 עור קורם לילדים תלת־שבועיות
החסי ואחד בטלוויזיה, וגידים

 דווקא הוא שלו הגדולים דים
 צוקר־ ארנון הטלוויזיה, מנהל

 כה עד שהתנגד מי אולם מן.
ליל חדשות מהדורות ליותר

 של הפורש המנכ״ל היה דים
 ליבני. יצחק רשות־השידור,

 יוסף של בואו עם כי נראה
 יועלה לרשות, לפיד (״טומי״)

הרעיון. שוב
דוכים שאהכ האיש •

 רשות- דובר לישכת ).0.30(
 עסוקה עמירב, משה השידור,

 על הפנימיות במילחמות כמובן
 הרשות, בתוך המפתח תפקידי

 להכין כדי זמן מספיק לה ואין
 התוכניות על לעיתונאים חומר

 נושא מוצגות, להיות העומדות
לד קשה תפקידה. עיקר שהוא

 סרט מדבר בדיוק מה על עת
שתחנות הערב, של התעודה

עמיהם דרכים:
9.30 שטה

 הגדירו בחוץ־לארץ טלוויזיה
 רשות־ דובר כמעולה. אותו

 מי למסור ידע לא השידור
 תנאים ובאלו הסרט את יצר

ה את המלווה הקריין, נוצר.
 יצחק עברית, בקריינות סרט

 מתוכן קצת לספר התבקש נוי
 לעיתונאים. הועבר וזה הסרט,

 פעם שהיה הוא, שידוע מה
 אשר סטאופר מרטי בשם איש
ב רב זמן נמצא חיות, אהב

ש אחרי עליהן. וכתב מחיצתן
 דובה גריז, הדובה את פגש

 התחיל גריניטי, הנדיר מהגזע
ביניהם. היחסים את לתאר
 ארוז־ קולנוע סרט •

 הערוצים, שני (ירדן,
היר התחנה ).10.10 שעה
 סרטי להביא ממשיכה דנית

הת עתה רק חדישים. קולנוע
 רשות- מנכ״ל טענת כי גלה,

 בתי־הקולנוע בעלי כי השידור,
ל סרטים על אמברגו מטילים

 מוצדקת. לגמרי אינה טלוויזיה,
כס־ הסדר דרשו הקולנוע בעלי

מעובונים
 הקרנת על אותם שיפצה פי

 נכנם כאשר בטלוויזיה. סרטים
 המערבונים אוהב ח״כ לתמונה

 התברר גרופר. (״פסי״) פסח
להס להגיע אפשר כי לפתע,

ה השבועות תוך ואומנם דר
 כל בין הסכם יחתם קרובים

 אפשר בישראל וגם הגורמים
 קולנוע בסירטי לצפות יהיה

הדעת. על מתקבלים


