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 שירם דא המנכר ^ ■1ציבע חשנו! עושה 3 חח״

גיא נדמית של הנוסו הגיווב * האגרה את
? קאוטו את אוהב ,מ •

 לקומו־ והמכון שימושי חברתי למחקר המכון
הכי בירושלים העברית האוניברסיטה של ניקציה

 וה־ בטלוויזיה הצפיה על סקר לרשות־השידור נו
 ארצות־ נשיא של ביקורו בעת לרדיו האזנה

בישראל. קארטר, ג׳ימי הברית,
בדרך- לרדיו, מהמאזינים אחוז 87 כי מתברר

אדגרכלי ח״ב
גיזענותז או ציונות

 קאר- ביקור על המיוחדים לשידורים האזינו כלל,
 הפתוח הגל לשידורי האזינו מאלה אחוז 48 טר.

המיוח לשידורים האזינו אחוז 27 רק ב׳. ברשת
 למהדורות רק האזינו אחוז 25ו־ צה״ל, בגלי דים

החדשות.
 79 ראו בלוד קארטר של מטוסו נחיתת את

ה לתיאור האזינו אחוזים שני בטלוויזיה. אחוז
אחו שני ב/ ברשת אותה שליווה והטכס נחיתה

 לגל גם האזין אחד אחוז צה״ל. בגלי האזינו זים
הטלווי צופי מכלל אחוז 16 צודל. לגלי וגם ב׳

 שמעו לא או ראו לא בארץ הרדיו ומאזיני זיה
בארץ. נחת קארטר כי כלל

 על־ידי בכנסת שנערכה הממלכתית, בסעודה
 קארטר, של לכבודו נכון, יצחק המדינה, נשיא

 בעזרתה והמאזינים מהצופים אחוז 75 השתתפו
אכ מה ב׳ ברשת שמעו אחוזים 3 הטלוויזיה. של
הארו על שמע אחד אחוז ורק האומה, גדולי לו
אכ והמאזינים מהצופים אחוז 20 צה״ל. בגלי חה
או של למנותיהם הציצו ולא במיטבה, אצלם לו

ן פירה כו אלין נ רוז קארטר. ו
 משך בכנסת ארצות־הברית נשיא של נאומו

הפ השאר יותר. עוד קטן ומאזינים ציבור־צופים
ה של הגדולה ההצגה את סידו ל או  58 רק כהן• ג
ב בו צפו והטלוויזיה מקלטי־הרדיו מבעלי אחוז

 לזכור (יש ב׳ ברשת לו האזינו אחוז 10 טלוויזיה,
נוס אחוזים 4 הבוקר), בשעות היה האירוע כי

 העבירו אחוזים 2ו־ צה׳־ל בגלי לו האזינו פים
 צה״ל. לגלי ב׳ רשת בין השידור, באמצע תחנות

כולו. התענוג על ויתרו אחוז 26
 היתה הישראלים הצופים של מקארטר הפרידה

 רק בטלוויזיה, בה צפו אחוז 58 יותר. עוד דלה
נו אחוזים ושני ב׳ ברשת לה האזינו אחוזים 4

עצ אחוז אותו כאן קיים שוב צה״ל. בגלי ספים
 אחד. אחוז — השידור באמצע תחנות המעביר בני,

 הארץ את לעזוב יכול קארטר כי החליטו אחוז 35
בירכתם. ללא

לתח ציונים גם נתנו בסקר המרואיינים אולם
 חושבים מצופי־הטלוויזיה אחוז 34 השונות. נות
 2 מאד, טוב היה קארטר של ביקורו סיקור כי

טו והשאר טוב, היה לא הוא כי חושבים אחוזים
הסי על הדיעה בינוני. עד טוב היה הוא כי ענים
 אחוז 36 אחידה. היתה ל צוד ובגלי ב׳ ברשת קור

 ורק מאד, טוב היה הסיקור כי חושבים מהמאזינים
 יתרת כל טוב. היה לא שהוא סבור אחד אחוז

לבינוני. טוב בין מתחלקת האחוזים

בציונות גזענות +
לכנ נכנס אלגרכלי מרדכי הדמוקרטים ח״כ

 ועדות- מעוטות־היכולת השכבות כנפי על סת
 אלגרבלי של הישגיו על להצביע קשה המיזרח.

 החליט הוא אולם אלה, בשטחים כחבר־כנסת
טלוויזיה. מבקר זאת, תחת להיות,

 אל- התלונן הכנסת של ועדת־החינוך כחבר
 הציונות, שודרה, לא שעדיין הסידרה, על גרבלי

לוסין. יגאל של
ה די נראים אינם הספרדים כי טוען אלגרבלי

 דורש הוא זו. בסידרה הקטן המסך פני על צורך
 יודע אינו אולם זה, בכיוון תיקונים בה להכניס

להציע. תיקונים אילו
הסיד־ כי זאת, לעומת טוענים, מפיקי־הסידרה

 היו כאשר ,1948 שעד בתקופה רק עוסקת רה
 על מצביעים הם בארץ. מוחלט רוב האשכנזים

 חכים לאליהו המתייחסים בסידרה הקטעים
 כהן (״הג׳ינג׳י״) לירוחם בית־צורי, ואליהו

ובעיראק. בעדן ולפוגרומים
 הסידרה את להמשיך תקציב לנו היה ״אילו

 אפילו או יום־הכיפור, מילחמת ,1973 שנת עד
 ביטוי לידי באים העדה בני היו ,1979 שנת עד
לוסין. אומר יותר,״ רב

ל ננ״1ח של האגרה •
סף רשות-השידור, מנכ״ל ד, (״טומי״) יו פי ל

 שמע כאשר בצחוק, לפרוץ שלא היה יכול לא
 של הוולוו מכונית עברה לא מדוע שלו, מהנהג

הטסט. את המנכ״ל
תקין, במצב היא החדשה המכונית כי מתברר

גיא קריינית
סיפרות? או טלוויזיה

 הרדיו אגרת את לשלם שכחה הרשות הנהלת אבל
 לרשות־ משלמים אין וכאשר במכונית, המותקן
 מישרד־הרישוי מסרב הרדיו, אגרת את השידור
בטסט. המכונית את להעביר

מתוגמזז גיא כרמית •
 הרבה כל־כך זו לבחורה יש מהיכן להבין קשה

העסו הקרייניות אחת היא גיא כרמית מרץ.
 אותה רואים אין כאשר בטלוויזיה. ביותר קות
 מגישה כשהיא ברדיו, קולה נשמע המסך, מעל

חדשות. מהדורות או תוכניות
 הוצאת־ספרים, עם חוזה על גיא חתמה עתה

מאנג ספרים שלושה להם לתרגם התחייבה שלפיו
הקרובה. בתקופה לעברית, לית

וביט• יום
).7.00( ומשם מכאן •
 מעניינים נושאים שלל שוב

אמרי טלוויזיונים ממגאזינים
 מי־ ,אלימות ללא לידה קאים.

מסוכ במסלולים אופנועים רוץ
יצי פצצות, מגלי כלבים נים,
ו הדשות חיים צורות רת

איזומטרים. תרגילים
 ).8.00(מרוקו יהדות •

 הפסח של השני ההג מוצאי
סרט של חחר בשידור נפתח

מרוקו יהדות
חוזר !בשידוד

 שביקר ישראלי צוות שהפיק
תוכ מחלקת בשליחות במרוקו

ה הטלוויזיה. של הדת ניות
 יוסי והמפיק שירן חיים במאי

שארית את לגלות ניסו אבישר

8חמיש יום
).7.30( כמום סוד •

 שהיתה הראשונה התוכנית
 לפני משודרת להיות צריכה

 בגלל אך אחדים, שבועות
 יצחק נדחתה. השלום מאורעות
 שנתמזל ילד הוא אפשטיין

ב אחדות פעמים להיות מזלו
 במאכלים התאהב יצחק יפאן.

 ב־ לבשל למד ואף היפאנים
 הבישול הדגמת יפאני. סיגנון

 פרק רק היא אפשטיין של
לרא שתוצג מהתוכנית אחד

 הגדירה שאותה הערב, שונה
 ״תוכנית :סופר אסתר המפיקה

 שרצינו מה בל את ניתן שבה
 היכן.״ לנו היה ולא לשדר
ה שהוא כמוס, סוד כוונת
 מזור, דליה מגישתו של רעיון

 התוכנית, במערכת אף החברה
תחבי על כתבות להביא היא
שו מארצות ילדים של בים
 מאזינים של בקשות נות,

מתוך קטעים לשמוע צעירים

9.50 שעה רביעי יום

וביק המפוארת, מרוקו יהדות
ו המפוארים בבתי-הכנסת רו

 היהודיים בבתי־הספר הריקים,
הי לשירן הקהילה. ובמוסדות

 הולדתו למקום חזרה זו תד׳
 בגי- ביקר הוא עברו. ולנופי

 את מצא שבמכנם, היהודי טו
 וגילה למד שבו בית-הספר
 בית־הספר מנהל בי להפתעתו,

 שלמד מודע מכר הוא היהודי
הקמ .עד הביתה. באותה איתו

התגור ישראל מדינת של תה
 יהודים אלף 350 במרוקו רו

 אלף. 20 רק בה נותרו ועתה
 בקזבלנקה, גם סיירה המצלמה

 את וצילמה וטנג׳יר טטואן פז,
 בן עמרם רבי של1 ההילולה

המקורית. המימונה ואת דיאון
).0.30( קכרט •

 ישב בוודאי ראה, שלא מי
 ראה שכבר ומי בבית, הערב

 שייראה הדין מן הסרט, את
 ביים, פומה בוב בשנית. אותו
 ומגלמת מככבת מינלי ליזוז
 גריי ג׳ואל בוולס, סאלי את
 במועדון־הלילה המנחה הוא

 בר* הבריטי הוא יורק ומייקל
מתרח העלילה רוברטס. איין
 .30ה־ שנות של בברלין שת

 במועדון־הלי- ^שהמנחה בשעה
 מגיע הלקוחות, את מברך לה

 רוברטס בראייו הצעיר הבריטי
בבי חדר שוכר הוא לברלין.

 שם שניידר, הגברת של תה
 זמרת בוולס, בסאלי פוגש הוא

 ב- המופיעה צעירה אמריקאית
ה בין האהבה מועדון־הלילה.

האו רקע על פורחת שניים
 לעליית והולכים הגוברים תות

 לבראיין מודיעה סאלי הנאצים.
ו שלו, לא לתינוק הרה שהיא

 היא בתינוק רוצה שהוא למרות
ל מחליט בראיין הפלה. מבצעת

 וסאלי והוא ברלין את עזוב
קלא קולנועית פרידה נפרדים

סית.

 וכל כבר ששודרו תוכניות
אחר. מעניין חומר
 קינג לותר מרטין •

 שהטלוויזיה אחרי ).0.00(
 אחדים שבועות במשך שידרה

הכושי המנהיג על הסידרה את

ג1קי לוחו
ליודים

הח לשלום, נובל פרם בעל
 שהצופים הילדים מחלקת ליטה
ו מוקדם, לישון הולכים שלה

 הסידרה. את ראו לא בוודאי
 מר־ חיי של מקוצרת תמצית

לילדים. במיוחד קינג לותר טין
 ).5.32( פליפר •

ש מהשבוע המודאגים הילדים
 לרווחה. לנישום יכולים עבר
 פלי- את שולחים הילדים שני
 על כלבם את גורר והוא פר
 את מזעיק הכלב רפסודה. גבי

 והסוף באד ואת ריקם פורטר
טוב. הכל טוב

).0.30( האוסקאר •
 הרגע של שינוי יחול לא ■אם

 את יקלל לא איש ואם האחרון
 חלוקת בטכס ישראל מדינת

 ישודר, הוא האוסקאר, פרסי
 שעה במשך בצבע, אפילו ייתכן

 הישראלית. בטלוויזיה תמימה
 יוכל השידור כי להניח קשה

האיוויזיון. בשידור להתחרות
 נוסח אחכה סיפורי •

לונ ירון ).11.20( אמריקה
 ויעקוב התחיל לא עדיין דון

 גמר כבר אגמון (״יענקלה״)
 כך כותרת, עלי את להנחות

במ סרט למצוא חייבים שהיו
 היתד׳ הבחירה הפעם קום.

 מצחיקים סיפורים עוד מוצלחת,
 יותר עוד מצחיקים ומעברים

זו. סידרת של
סד




