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 * זרוית תתנות־טלוויזה בשירות ביזיון * גורו!

לאירוויזיוו סננה שום * יעף אהוד נגד סנקציות
צנחו בגין •

מסר ׳והטלוויזיה הרדיו של הצעירים ד,פתנים
 שתיארו לסיפורים להאמין כלל, בדרך בים,
 ישראל, ושל הראשון ראש־ד,ממשלה היה כיצד
 את ׳שולח או בעצמו, מטלפן כן־גוריון, דויד
 להוריות כדי לטלפן, קורק, טדי משרדו, מנהל
 ומה לשדר מיה טלוויזיה) הייתה לא (אז לרדיו

 שוב זה מסוג צינזורה כי נראה כיום לשדר. לא
ישראל. במדינת להתקיים יכולה אינה

 כאשר איך. ויעוד יכולה, היא כי מתברר אך
 ועדת־ לחברי כנין מנחם ׳ראש־ד,ממשלה דיווח

ונסיעית לארצוודהברית נסיעתו על החוץ־׳והביטחון

יעדי כתב
להיראות ולא להיות

ה מחברי דריש הוא לישראל, קארטר נ׳ימי
 מילה ידליפו לא כי צדק בהן להישבע וועדה

 היו בוועדה התגובות לאמצעי-התיקשורית. מהדיווח
 לשמוע שלא הציע וורהפטיג זרח ח״כ חריפות.

 :שאל אלון ינאד וח״כ כלל, מבגין הדיווח את
דריש על לוותר נאלץ בגין ?״ גן־ילדים זה, ״מה
תו.

 מנכ״ל את בגין אליו זימן הוועדה ישיבת אחרי
 של המנהלת־בפועל את ליבני, יצחק הרשות,
אר מנהל־הטלוויזיה, ואת זמורה, מיכל הרדיו,

 והטלוויזיה הרדיו כי מהם ודרש צוקרמן, נון
 לידי תגענה הן כאשר הדלפות, מלשדר יימנעו

כתביהם.
 ■היום באותו הוציא יוליכני הסכימו, השלושה

עלי אוסר הוא שבו עיורכי־החדשוח, לכל מיבתב
אליהם. שיגיעו הדלפות לדווח הם

זזמ־צוים נגו הסננאים •
 היישרא- הטלוויזיה של ערביים, לעניינים הכתב

 מצויינים קשרים בעל הוא יערי, אהוד לית,
 ׳המצריים השילטוניות ליו איפשרו לכן בקאהיר.
 ג׳ימי ביקור את ולסקר המצרית לבירה להיכנס

אל־סיאדאת. אנוור אצל קארטר
לטכנ טוב די אינו למצרים, שטוב מה ׳אולם

 דיווחיו את לשדר מסרבים הטכנאים בישראל. אים
ירוש את מציף שיערי למתת מקאהיר, יערי של
 טכנאי יערי עם נשלח לא :הסיבה בכתבות. לים

לקאהיר.

הסניסה לא ₪ומנה •
 לקא־ להיכנס הצליח שכתב־ד,טלוויזיה למרות

 אהרון הרדיו, כתב של בידו הדבר עלה לא היר,
בהזמ מצוייד כשהוא לקאהיר, הגיע ברגע דרנע.

 בעבר היה כבר ברנע בוטרום־־ע׳אלי. של נה
במצריים.

 המכס, ואת ביקורית-ו־,דרכונים את עבר הוא
ניג לנמל-ה׳תעיוסה, מחוץ רגליו דרכו כאשר ׳אולם

 ודרשו המצרי משיתת־הביטחון שניים אליו שו
1 לחזור. ממנו

 על בא הוא כי ברנע של הסבריו הועילו לא
 מחליש" הן שלנו ״ההוראות ע׳אלי. של הזמנתו פי
 והעלו לברנע, בנימוס הסבירו הם הנשיאותית,״ כה

המטוס. על אותו

גוון נגד ׳נין •
הטלווי ישל והמסובכים הקשים המיבצעים אחד

 אד־סאדאת אנוור ביקור בעת הישראלית, זיה
 יה־ הצלמים למאות שירותים הספקת היה בארץ,

 המיבצע על האחראי לישראל. אז ושהגיעו ׳זרים
 בהוקרה זכתה ועבודתו גורן, (״צבה״)צבי היה אז

הזרות. הטלוויזיה זתות ו ׳מצד רבה
ל קארטר ג׳ימי של ובואו יעל נודע כאשר
 אלכם המיוחד, מיבצע־הסיקור מפיק מינה ישראל,

 שהפעם אלא תפקיד. לאותו גורן את נילעדי,
 משום במיוחד, קשה תהיה שהעבודה בדור יהיה

 חן ימצא לא המינוי צוותים. יותיר לארץ ־שמגיעים
 גורן, על האחראי מחלקת־החדשות מנהל בעיני
 המלאכה את •והטיל אותו, שביטל יבין, חיים

 שידורי־החוץ, דסק של חסרת־נסיון פקידה על
חומסקי. חסיה

קאדמר נגד הטכנאים •
 שד,סנקציות אחרי בעיקר כועסים- הטכנאים

 ׳ורשות־השידור בהצלחה, זכו העיתונאים של
 של שורה קיפל ועד־ד,טכנאים בעניינם. ״׳נשברה״

 קארטר נ׳ימי לביקור בנוגע החלטות־סנקצייות
בישראל.

 להשתמש אין כי אומרת הראשונה ההחלטה
 זו החלטה בתחנה. ציוד יש כאשר מבחוץ, בציוד
 לארץ, קארטר של בואו שידור כי לכך גרמה
 הרצליה, אולפני על־ידי להתבצע יצריך ׳שהיה

הישרא לטלוויזיה שיש הדלים באמצעים התבצע
לית.

 מיגךלי־ר,תאורה את כי אומנם הסכימו הטכנאים
 באולפני הטלוויזיה ׳תשכור עצמה התאורה ואת

 עיובדי־הא׳ולפנים. יועד התנגד לכך אולם הרצליה,
נלקח לאירוויזיון, במיוחד שנקנה החדש, הציוד

כנין ממשלה ראש־
לשדר ולא לדעת

ב ׳והתקנתו בן־גוריון, לנמל־התעופה כן על
 הם כי הטכנאים הודיעו כן נדחתה. האומה בנייני

 בבוקר, 6 וליפני בלילה 12 אחרי לעבודה ייצאו לא
מיוחדים. אירועים או הפגנות יהיו אם גם

א׳יתויזיון נגד מכנאים •
 ב־ יחבלו לא כי הודיעו שהטכנאים למרות
 הצלחת בגלל עומדים, הם בי ניראה אירוויזיון,

חלקי. באופן זו החלטה לשנות העיתונאים, עיצומי
 שידור כי תקבע החדשה ההחלטה כי ׳נראה

 הצו־ אולם — ייפגע לא ליחוץ־לארץ האירוויזיון
חצות. שעת עד רק בו לצפות יוכלו בישראל יפים

רביעי יום
 ).5,30( גרים חאחים #

 בסיפור והאחרון השני הפרק
הנוס גרים האחים של מסעם

 מהמלך. הוקרה פרס לקבל עים
 אתמול. שודר הראשון החלק

 הולואי ג׳אן של הוא הסיפור
ו ג׳ונס דין המשתתפים ובין

סנד. פאול
).0.32( לנוער מנזין #
.ל כיצד מדריך פרדים יהודה
 צמר, לגרבי קרפ סוליות הדביק
 קורס מתארים התוכנית וכתבי

שנערך ערביים למדריכי־נוער

קפווטאית
ראשונה עוגית

 תביא התוכנית ברמת־יוחינן.
 ערבייה נערה של פרופיל גם

הער מהספורטאיות מיוחדת,
 קלו־ בישראל, הבודדות ביות

 ).7.00( ומשם מכאן •דקור. דין
 לה רכשה התוכנית כי מסתבר

 הערב נרחב. מעריצים קהל
 הנמרים, על פרקים: ארבעה

 הנוער, של החדש השיגעון על
ה :הארץ על גם פסח שלא

אוצ חיפוש תיאור פוסטרים,
 על וכתבה במצולות־ים רות

רפאים. רוחות רדופי בתים
ומשר .אדונים על •
 הבת אליזבת, )•8.00( תים

 ממשיכה באלמיי, מישפחת של
לסופ מצטרפת ואינה למרוד
 שם בכפר, הוריה עם שבוע

 חתן עם פגישה לה ממתינה
הולכת היא זאת במקום מיועד.

י1ו1שי ז ^0
).0.00( העניינים מה •

ל המצויינת החדשות תוכנית
 הורביץ, דליה שמפיקה ילדים,
 כמובן, ככולה, רובה תעסוק
 ארצות־הב־ נשיא של במסעו

ה במיזרח קארטר ג׳ינזי רית
תיכון.
).0.32( פליפר •
 של המוסיאון הנקרא בפרק
 הרפתקות סיפור מסופר פליפר

 בלתי מארץ מרגל גונב שבו
 מכשיר נרמזת, אך מזוהה,

 אותו ומסתיר סודי אלקטרוני
 הקים שאותו תודימי במוסיאון

 המרגל, את מגלה פליפר באד.
 את להזעיק וממהר אותו תוקף
 בסיוע המרגל את הלוכד באד

אביו.
שידור לקראת •

הטל של התדריך ).8.00(
ב רבה אי־נוחות גורם וויזיה
 את המסקרים לעיתונאים יותר

ה עורכת הטלוויזיה. שידורי
ה על שאחראית מי תדריך,

 גם היא קלופפר, חנה קריינות,
 החומר מרבית על האחראית

המוע השבועי, במדפס הכתוב
הכתו העיתונות לעיתונאי בר

 לעצמה שומרת קלופפר בה.
 בלעדי שיהיה כדי טוב, חומר

 אותו ומחסירה שלה לתוכנית
הכתובה. לעיתונות מהחומר

 ).8.15( כדורסל •
 תל־ מכבי של הפסדה אחרי
 המתח ירד שעבר בשבוע אביב
וה הכדורסל אוהדי קהל אצל

 ההיסטרי הקהל, אצל אכזבה
ני תל־אביב מכבי של כמעט,

 אפשר לפתע מקום. בכל כרת
ש למישחק כרטיסים לרכוש

וסאנד ג׳ונם :גרים האחים
5.30 שעה רביעי יום

 שם שלה, ידידה אצל למסיבה
אינטלק בקבוצת פוגשת היא

 ומתאהבת שמאלניים טואלים
 קירק־ לורנס מהם, באחת

 המתגורר יפה משורר ברידג׳,
 ממורמרת. אך נאה, אשה עם

 אלי- מתעוררת בבוקר למחרת
מל אך ״האנג־אובר״ עם זבת
חוויות. את

).0.30( מוקד •
 הוא הטלוויזיה של התיכנון

 שר־החוץ את למוקד להביא
 לא עוד דיין אך דיין, משח
 הגליון. לסגירת עד ״כן,״ אמר

 מוקד, עורכי של אחרת כוונה
 לערוך היא יסרב, דיין אם

 מה־ אמריקאי מדינאי עם מוקד
 מובן קארטר. ג׳ימי של פמליה

 התוכנית תוקלט כזה שבמיקרה
מראש.

).10.00(הלכן השייך •
 של הראשון העלילתי סירטו

 בנימה המספר פליני פדריקו
 מהפרו־ צעיר זוג על לעג של

ברו דבש ירח המבלה ב״נציה,
 מסינה בסרט משתתפים מא.

ודל־פוגיו. טריאסטה ולצידה

 מכבי בין אליהו, ביד ייערך
 מדריד, ריאל לבין תל־אביב

 כי לטלוויזיה ברור כיום וכבר
מה־ ׳נמוך יהיה הצפייה אחוז

חוננטוד

 היו הספורט במערכת רגיל.
 השידור את לבטל ששקלו אף

 דבר של בסופו אך הישיר,
 שריאל מפני בעיקר הוחלט,
 לשדר האלופה, היא מדריד

 נראה אולם זאת. בכל אותו
 22ל־ מיועד שהיה השידור כי

 תל־אביב מכבי בין בחודש,
יבוטל. חובנטוד לבין  והאץ׳ סטארסקי •

 שאותו סלייט, דן ).10.10(
 מקמילן, קנת השהקן מגלם

רגישו אשר. ותיק שוטר הוא
 הרבים הפשעים בגלל קהתה תו

עשתו מאבד הוא טיפל. שבהם
 ,בלשינד נאנסת. כשבתו נותיו

יעזרו.
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