
 שד חדש שיו ^ בגין רא*ון שד המלא הסנסם
 דמיצוים הישוארים שד המתנות * אדתומן

0עובדי להשעות מאיים לפיד יוסד *
וא״ן7ה< בגין #

 שערך הראיון להלן השידור, את שהחמיץ למי
 כתב־הרדיו עם בגין, מנחם ראש־הממשלה,

ללוד: מקאהיר בטיסה קיטל, שלום
: ן י נ בדרך מרגיש אתה איך קיטל, מר כ

? הביתה חזרה
 כמוך. בדיוק נרגש שאני חושב אני ז קיטל
 הימים לשני הערכתך מה קיטל, מר .כנין:

במצריים? האלה
מעבר היתה שההצלחה חושב אני :קיטל

דמן וצוק עמית עורכות
אלתרמן על 3סקו

צי שאתה ממה יותר חושב, אני שציפינו. למד,
זאת? האין גם. פית

 מחזיר ואני דבריך, עם מסכים אני :כנין
בירושלים. לאולפן השידור את

ן1אותת שר זורעו שיו •
 ברדיו משודר להיות עומד ממש של סקום

 ,10.00 שעה ב/ ברשת הקרוב, השלישי ביום
תל־אביב. על עיר, של סיפורה בתוכנית

 צו־ ואילנה עמית דליה התוכנית, עורכות
 שעדיין אלתרמן, נתן של שיר גילו קרמן,

 רחל תקרא השיר את הקזינו. בשם פורסם, לא
אלתרמן. של אלמנתו מרכוס,

יוון שד האיד׳שק״ט •

 עמיתיהם לבין הישראלים והטכנאים הרדיו שי
במיוחד.״ חמימה בקאהיר המצריים

 הרדיו של איש־ההנדסה כי בירמן מספרת עוד
 ממשלתו, ראש כמו נהג כהן, דויד הישראלי,

המצריים. הטכנאים את נישק שידור כל ואחרי
בבי במצריים. כהן של השני ביקורו זה היה

 מצרי. נהג־מונית עם התיידד הוא הראשון קור
 של מישלחת הגיעה כי נהג לאותו נודע כאשר

ומצ כהן ידידו את חיפש הוא מישראל, עיתונאים
 בגרונו. דלקת ביגלל במיטה, שוכב כשהוא או,

 נסיעה דקות 50 מרחק קאהיר, למרכז נסע הנהג
 וזר־ תרופות לימונים, כשבידו וחזר מהמלון,
פרחים.

 מחלקת־ למנהל אירעה בלתי־נעימה תקרית
למו בכניסה אלמוג. איתן ברדיו, ענייני־היום

 המצריים שומרי־הראש איפשרו לא הלאומי זיאון
 להיכנס. אחרים ישראליים ולעיתונאים לאלמוג

 מהלומות אלמוג ספג שבמהלכה תיגרה, התפתחה
הגורילות. מאחת

 ראש־הממשלה יועץ הצליח התיגרה, של בסופה
 לאלמוג לאפשר ©תיר, דן תיקשורת, לענייני
 אלמוג, אל הגורילה ניגש הביקור אחרי להיכנס.
בנשיקות. נפרדו והשניים לפניו התנצל

יושעו העובדים •
 המנכ״ל את ביותר המטרידות הבעיות אחת

 לפיד, (״טומי״) יוסף רשות־השידור, של החדש
 הישיבות באחת בעיתונות. הטלוויזיה בעיית היא

 עובד כל אשעה ״אני לפיד: הודיע האחרונות
 העיתונים. דרך מילחמות ינהל אשר הרשות, של
 בזה זה יתנגחו שעובדי־הרשות אסכים לא אני

 ה־ לפני נעשה שהדבר כפי העיתונים, באמצעות
איו־וויזיון.״

 של ולהאשמות־הנגד להאשמות התכוון לפיד
 וה־ חסון, חנוך האיתויזיון, של המסיק־המודח

שהופיעו כפי גילעדי, אלכם שלו, מפיק-בסועל
הזה. בהעודם

בערבים עברת •
 החליט בראל, יוסף הערבית, הטלוויזיה מנהל

 מהדו־ את לשדר יתחילו הקרובים בשבועות כי
 בעברית, כותרות־תרגום עם בערבית רות־החדשות

בהן. הצופה דוברי־העברית קהל לנוחיות

תרו ידעת ונדיר •
לל צריכים רשות־השידור מתרגמי כי נראה

מתרגמים. הם שמהן השפות את מוד
ב כגין מנחם ראש־הממשלה ציטט כאשר

 חרבותם ״וכיתתו :הפסוק את האנגלית שפה
״וכי :התרגום היה למזמרות,״ וחניתותיהם לאתים

לחניתות.״ חרבותם תתו
 פסוק על אל־סאדאת אדור חזר כאשר

למחרשות.״ חרבותם ״וכיתתו התרגום: היה זה,

0<מולטוני •

11. 4

רביעי יום
12 . *

ע יום י1המי
פסח לכוא שלום •

 החג ערב תוכניות ).5.30(
 מוסיקאלית בתוכנית נפתחות

 ישודרו שבה לילדים, דתית
 בין לפסח. תימן בנוסח שירים

 דמארי, סעדיה המשתתפים
 זמרת והפתעה: אלוני בצלאל

קרו שהיא בשארי, גילה בשם
בשן. יגאל של מישפחה בת

 אנשי ).8.00( מכט •
 חג אחרי כי יודעים עיתונות

״יו בדרך־כלל יש שבת, או
מקדימה הטלוויזיה אולם בש״.

יבין חיים
תביעות ססע

 ומשדרת החג, של היובש את
 מבט מהדורת החג בערב כבר

ו בלבד, דקות 15 בת קצרה
לנביעות. יצא יבין חיים
 ).8.15( קונצרט •
 משדרים היו מה לדעת קשה

 היה לא אם בארץ, חגים בערבי
הפיל התיזמורת מהטה. זובין

 בניצוחו, הישראלית, הרמונית
 את באיטליה, סיור בעת מנגנת

 ברהמס של הנפול הקונצ׳רטו
 והצ׳לן פיאנקה אורי הכנר עם

הרן. מיכאל
).8.50(מסובין כולנו •
 הכהן אבידור שמואל הרב

 בגלל רביעי, ליום גם ״התפלח״
שישול תוכנית יגיש הוא החג.

 וסיפורי פסח זמירות בה בו
ב חלקם שונות, מעדות פסח
 אחר- שיתורגמו המקורית, לשון

מומחזים. וחלקם לעברית, כך
 הנפלאות עושה •

 עיבד בונים שמואל ).10.00(
י.ל. של הנפלאות עושה את

 ).6.32( פליפר •
 לבית־ מתקבלים ובאד סנדי
 ופליפר מהשמורה הרחק ספר

 ילדים שני לו מוצא הוא נזנח.
 באותו למקום הבאים אחרים

ל עימם יוצא אימם, עם יום
ש לאי נקלעים והילדים טייל
 להחלץ. יכולים הם אין ממנו

 כיצד ב׳ חלק יספר הבא בשבוע
פליפר. אותם הציל
 ספרדי רומנסרו •

 נבון שיצחק לפני עוד ).8.00(
 והבמאי המדינה, נשיא הפך
 בינלאומי סופרסטאר צמח יוסי

 את נבון כתב האירוויזיון, בגלל
 התעניין וצמח ספרדי רומנסרו

לטל אותו להמחיז באפשרויות
מוק הסופית התוצאה וויזיה.

 של בחירתו ערב הערב. רנת
 במשא היה הוא לנשיא, נבון
 הפקה חברת עם מתקדם ומתן
 שלו מהרומנסרו להפיק זרד.

 נבון, של התנאים אחד סרט.
 שהוא היה המפיקים, שקיבלו
 בהסרטה, פעיל באופן ישתתף

 קרוב יהיה שהסרט לפקח כדי
 לנשיא נבון כשנבחר למקור.

המ אפילו כולו. הרעיון בוטל
 נשיא את ראו לא הזרים פיקים
מתרוצץ כשהוא ישראל מדינת

שד ודיפיזנו*
נסן !ונשיא

 הטלוויזיה הצילומים. במת על
 על נבון את מפצה הישראלית

 משלה, בתוכנית שלו, הסרט
 שיא קהל תרתק בוודאי אשר

 המשתתפות צעירת צופים. של
 בת הירושלמית, הזמרת היא

רו בירושלים ותיקה למישפחה
הרא- הכוכבים שני רז. חמה

 הוועד ליושב־ראש :האירוויזיון מספיחי עוד
 !ראובן הפרופסור רשות־השידור, של המנהל
 אין ירון, לדברי האירוויזיוין. על ביקורת ירון,

 ולדעתו הללויה, השיר של מתזכיר, מתפעל הוא
הביצוע. גם וכן בינוני, השיר היה

סי של המצויין הסרט את תקף גם ירון  צמח יו
 וטען האירוויזיון, את שפתח הסרט ירושלים, על

נוצ מקומות גת־שמנים, את מדי יותר בו שהציגו
יהדות. מדי ופחות ומוסלמיים ריים

 הריקוד את ירון תקף היהודיים הקטעים לגבי
הגלות. את לדבריו, לו, הזכיר אשר החסידי,

ממנונוות ההודעה •

ר

 כירמן, ערגה הרדיו, של הנימרצת הדוברת
 הוציאה כירמן, עוזי כתב־הטלוויזיה של אשתו
 של פעילותם על סקירה שבה לעיתונות, הודעה

 של מסעו את שליוו בעת בקאהיר, אנשי־הרדיו
בגין. מגחס ראש-הממשלה,

 בין ״מערכת־היחסים בהודעתה: בירמן כתבה
 עמיתיהם לבין הישראלים לטכנאים הרדיו אנשי

ש מזכרות, באמצעות התנהלה בקאהיר המצריים
בקאהיר.״ לשדרים איתם הישראלים הביאו

 משח בירמן, על הממונה רשות־השידור, דובר
תי שפורסמה, לפני ההודעה את שראה עמידב,

אנ* בין ״מערכת־היחסים היתה וגירסתו אותה קן

למח נסע גידעדי, כס אד האירוויזיון, מפיק
 גילעדי טס משם בנתניה. למסיבה האירוויזיון רת

 במלון חופשודמנוחה מבלה הוא שבה לאילת,
 כותרת עלי מפיקי על-ידי התבקש כאשר לרוס.

 שני בקבלת זאת היתנה הוא בתוכניתם, להתראיין
לחופ לשוב שיוכל כדי וחזרה, לאילת כרטיסים

 בת- בחברת בילה באילת נדחתה. וההצעה שתו,
 חיים, (״חלי״) דחד הספורט קריינית חסותו,

*1* במקום המתגוררת  קרייניות־ שתי בין ריב *
 שהן העובדה ביגלל רק לא המפורסמות רדיו,

 אחת מדאיגים. לממדים הגיע ברדיו, מקריינות
 רעותה על היסטרית בצורה התפרצה הקרייניות

 היום יהיה זה שתמותי! מתפללת ״אני וצעקה
אמ לנקוט שלא החליטו ברדיו בחיי!״ המאושר

 עוד לערער שלא כדי קריינית, אותה נגד צעים
 הוועד בישיבת ;*ן** הנפשי מצבה את יותר

 הרשות, מנכ״ל נשא רשות־השידור של המנהל
 שלו, נאום־תבכורה את לפיד, (״טומי״) יוסף

 עו- המנהל, הוועד חבר על-ידי הזמן כל ששוסע
 ההפרעות נמאסו לבסוף פאפו. אהרון רך־הדיו

 אם ״פאפו, לו: ואמר פאפו אל שפנה לפיד, על
 עבר מכל בך.״ אירה אני לי, להפריע תמשיך
 ן*ן¥ו¥ נו!״ ״נו, הוועד: חברי קריאות נשמעו
 באירווי־ הופעתה עבור ארזי ירדנה של שכרה

 המנחה זאת, לעומת לירות. אלף 15ל־ הגיע זיון
בהיו שכר, קיבל לא פאר, (״דני״) דניאל השני,

 שעות עבור תשלום אלא רשות־השידור, עובד תו
בלבד. לירות מאות לכמה שהגיע נוספות,

מוזיאו וולטר קומש:
9.30 שעה חחישי יום

הטל סרט את ביים ואף פרץ
 גרינשפן. מייקל עם יחד וויזיה

 מגיע להטוטן — ידוע הסיפור
 ומקסים אירופה במיזרח לעיר

 הוא הסדר בערב תושביה. את
 אין אשר עניה, למישפחה נקלע

 ומצות. יין לרכוש הכסף לה
 ולפתע כשפיו את עושה הוא

 להם מאשר הרב עמום. השולחן
מכ ולא הנביא אליהז הוא כי

 גור־ אילי המשתתפים בין שף.
 יהודה זוהר, ניטים ליצקי,
קירר. ודבורה פוקס,
).10.30( בצוותא •

 צוותא במועדון תוכנית ללא חג
 הישראלית. בטלוויזיה חג אינו

 זכאי, דודו עם יחד הגבעתרון
 רובינא ואילנה סנדר עירית

 ביניהם אביב. שירי מגישים
 אסמינו מלאו מולדתי, ארצי הו

 קופסת עבר, הסתו הנה כי בר,
 זה לא אבל הללויה, צבעים,

 ישראל ארץ ׳האירוויזיון, של
נגמרת. והחגיגה יפה

 אישיים ידידים שני הם שיים
 ויהורם בנאי יוסי נבון, של

ו סמסונוב רמה ואיתם גאון
 התיזמורת על פררה. אברהם

כהן. שמעון מנצח
 הצמד ).0.30( קומש •
 הצחיק למון וג׳ק מתיאו וולטר

קומד של בסידרה דמעות עד
 (ב־ המוזר הזוג שביניהן יות

 ולא הטובה הקולנועית גירסה
 אצלנו). שהוצגה הטלוויזיונית

 הערב של הקולנוע בסרט גם
שה אלא פעולה, משתפים הם

 המסך על מופיע מתיאו רק ערב
 מתיאו הבמאי. הוא למון ואילו
 72 בן אלמן של דמות מגלם
 גזור (משמו קוטשר ג׳וזף בשם
 בנו, אצל המתגורר הסרט) שם

 וכלתו, אידמן, צ׳ארלס השחקן
 הכלה פאר. פליציה השחקנית

 אבי את אוהבת בדיוק אינה
 להניח מוכנה אינה ואף בעלה,
ה בן בבנה הטיפול את בידיו
אומנת. שוכרת והיא שנה,
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