
טלוויזיה
באולפן

חות  רפאים רו
בטלוויזיה מנשבות
מ ההפקר, עובדי ועד יצא במפח־נפש

 דוגל, נקדימון הממונה, עם פגישות שלוש
צוקרמן. ארנון הרשות, סמנכ״ל ועם

 במאים, (מפיקים, ההפקה עובדי אסיפת
 משא־ לנהל הוועד על הטילה וכד׳) צלמים
 העסקת למנוע במטרה ההנהלה עם ומתן

 כלום. בלא נסתיים המשא־ומתן עובדי־חוץ.
ה את בעינו להשאיר הוועד החליט לכן

חד עובדי־חוץ עם פעולה לשתף איסור
ל אותו להרחיב אף ברירה, ובלית שים,
 שלא אומרת זאת עובדי־החוץ. כל גבי

 ראלף כמו ותיקים עם אפילו פעולה ישתפו
 רנון, תימנע כמו ותיקים ופחות עינבר,

ישי. בן ונחמד ז׳אמי אלן
 מ־ תפרסם שההנהלה דרש, הוועד מתיי

 לא פנויים. מישרה או תפקיד כל על ראש
 אלא זו, פנייה דחתה שההנהלה בלבד זו

 לאחר גם לתעד, להודיע מסרבת אף שהיא
(הע נוסף לתפקיד עובד הצבת או מינוי,

חדשה. למישרה או לתפקיד) מתפקיד ברה
 מ־ יותר מרוויחים העוזרים *

ו בכתב, דו״ח פירסם הוועד המפיקים.
 המפיקים תביעת כי השאר, בין נמסר בו

 על־ התקבלה לא שעות לפי עבודה למיכסת
 שעות אושרו זאת לעומת ההנהלה. ידי

לעוזרי־הפקה. נוספות
יו היום מרוויחים מהם כמה התוצאה:

פחות. לא העובדים מפיקיהם, מאשר תר
 טיפול אין זה בשלב השתלמויות. 0:

עו אולם מחו״ל. להדרכה מומחים בהבאת
 ההנהלה בחו״ל. להשתלמויות יישלחו בדים

 על טלוויזיה עובדי להעדיף הסכימה לא
 ב־ השידור רשות של אחרים עובדים פני

ה בתחומי ההדרכה, מרכז של .קורסים
 תוכניות תעובדנה 1971 בשנת רק טלוויזיה.

 לפתוח היא הסדנה מדוייקת. השתלמות
 וטלוויזיה). (רדיו חדשות כתבי קורס בקרוב

 עובדי על הנימנים בקורסים, המשתתפים
כרגיל. שכר יקבלו הרשות,

הו העובדים כעבודה. קביעות 0:
 חוזי על לחתום שלא הוועד על־ידי זהרו

עבו מתחילת רטרואקטיבית אלא קביעות,
 לחתימה שהוכנו החוזים בטלוויזיה. דתם
 אינם כן ועל המיכרזים מיום רק חלים

להסכמים. בהתאם

תדריך
,30/12 ד׳ (יום המלך ביד ויסקי

 המים הוא הוויסקי השבוע: סרט )20.20
 אי־אפשר הוויסקי את אך טודיי. האי של

ער ביום יורד. הכללי ומצב־הרוח להשיג,
 ליד שרטון על ספינה מתנפצת אחד פילי
 עם במצולות, לאיטה שוקעת והיא האי׳

תי אלף חמישים — שבה היקר המיטען
 ברום רודפורד, בזיל עם ויסקי. של בות

 ג׳אס־ רוברטסון ג׳יימס גרינוזד, ג׳ואן סטון,
גרגסון. וג׳והן טיס

 ,31/12 ה׳ דוס הבידור רשות *
בהשתת ויליאמס אנדי עם תוכנית )21.15

לי. פגי פות
ופורנוגרפיה אירוטיקה על *
 ויכוח — בומרנג )20.20 ,3/1 א׳ (יום

 אמנון ומנחה: עורך מאד. וסוער פתוח
אה קישון, אפרים משתתפים: רובינשטיין.

מ רז ורבקה פסיכולוג — קופרמן רון
 יושבים שני מצד קפוץ. המחזמר כותבי

 עליאש, משה והמשפט, המדינה למדעי ד״ר
ב פורנוגרפיה לעניני בוועדה חבר שהיה

 פייג־ עמי ובן ויתקון, השופט של ראשותו
 ובמאי: מפיק אחרונות. מידיעות גולד,

מוסנזון. אביטל
,4/1 ב׳ (יום השלישית השעה *
 האיש הסרט יוקרן הראשון בחלק )20.20

 ,1951מ־ אנגלית קומדיה הלבנה. בחליפה
 ואינו נקרע שאינו בד שממציא מדען על

 והפועלים הסוחרים התעשיינים, מתלכלך.
 הבד אם פרנסתם, לקיפוח חוששים יחד גם

משתת בשוק. למכירה יוצא מתבלה שאינו
 הקרנת לאחר גרינווד. וג׳ואן גינס אלק פים:

 באולפן דיון בן־פורת ישעיהו ינחה הסרט
המתד צוות החברה. מול הממציא בנושא:

בהת הצופים שיפנו לשאלות גם ישיב יינים
 השידור. בתחילת שיימסרו להנחיות אם

שינער. ודב מוסינזון אביטל מפיקים:
 ג' יום חוזר, (שידור פלוס ג׳ז *

 יצחק מפיק: אלדד. אילן במאי: ).20.20 ,5/1
להחמיץ! אסור (הרצליה,). קול

לגליה הפכה ריה1גל
מפניה •צא הר1ה?1

 הזמי- לא סטיוארט) (גלוריה סופר גליה
ו משה נדת לנישואיה משפחתה את נה

מנו באולם שעבר בשבוע שנערכו ישראל,
 אותם להביא רצתה לא היא בירושלים. רה

במבוכה.
נכ לא סופר, אדי החתן, של מצירו גם

 ממשפחתו איש אין כי משפחה, בני חו
ב שנכחו המועטים היאורחים בין בארץ.
רעייתו כהן, נעמי הרבנית תיו: חתונה

 את שהדריכה כהן, שאר־ישוב הרב של
 — חברים שלושה יהדות, בהילכות גלוריה

 שר־המשטרה של המדיני היועץ רפיח, צבי
 י־ משרד־החוץ, איש תווג׳מן, הלל, שלמה

נציגים ארבעה ועוד מהטלוויזיה, דויד דויד

סופר ואדי גדיה
 הממונה גיל, צבי הדובר הש־דור: רשות של
 ויורם בר־אל ויוסף חובב מישה הרדיו על

 בטלוויזיה החדשות מחלקות מנהלי רונן,
(ערבית־עברית).

 חדשות נתב-עורך שהוא ),26( סופר אדי
מסו יהודי מבית בא בטלוויזיה, בערבית

 אמריקאית בחברה גדל הוא אולם רתי,
 מרצה כך ואחר תלמיד, בהיותו חופשית,

ה בני בבגדד. לשפות האמריקאי במכון
 חוב דתי בטקס לפרוע הכל בסך רצו זוג
 של בגיורה שטיפל גורן, לרב כבוד של

בצינעת. הכל את עשו כך ומשוס גלוריה,
ש האזרחי, לטקס־הנישואין ״בהשוואה

״הרג סופר, אדי אומר בקפריסין,״ ערכנו
 הס לחופה מתחת שהנישואין פתאום שנו

 זאת זוקפים החתונה אורחי ממש.״ חתונה
 הרב רבינוביץ, אברהם רס״ן של לזכותו
 הטקס, את שערך חיל־האוויר, של הצבאי
 באנגלית, מרגשות דרשות שתי נשא ואשר
טוב. מזל לחתן. ואחת לכלה אחת

 גלוריה של הצטרפותה עם שיחד אלא
ה לקהל גם כנראה, הצטרפה, ליהדות
ה את איבדו פניה הישראליים: קריינים

 הבעות המסך. מן שקרן המיוחד, זוהר
שיגרתית. נעשתה והיא קפאו, פניה

— שינער דב
שבקיר האיש

ב עצמו, הופעת על הגיב דק בהומור
 מנהל שינער, דב השלישית, השעה תוכנית
ש האיש ״אני הקנויים. הסרטים מחלקת
 והמזוקן, הבלונדי הגבר הודיע — בקיר,״

 הוא כאשר בקיר, רואים פרצופו שאת
 הצופים, של הטלפוניות השאלות את מעביר

 באולפן. המשתתפים צוות אל
היה שינער דב

---------------------- מסויימת, במבוכה
 מחבריו אחד כאשר

באוניברסי המרצים
ב עליו ליגלג טה

״אתה :זה עניין
 דג כמו לי נראית

חש באקווריום. זהב
יו רואה שאני בתי

 שם מי) בשובך. נה
 בכלוב.׳״ אותך
המר שינער, דב

 למחקר בסמינר צה
שיגער לקומניקציה במכון

האוניברסיטה של
הוא אבל מתרעם, אינו בירושלים, העברית

המו בתקשורת דוקטוראט בעבודת עסוק
 אינה הטלוויזיה כי להוכיח, בדעתו •1ניי

לפאסיביות, בהכרח מביאה
 לערוך לי איפשרו האוניברסיטה מטעם
 כמה עד ולראות שונים, בישובים ניסויים

 טלוויזיה, מועדוני להקים אנשים מסוגלים
 טלוויזיה. מישדרי בעיקבות פעילים ולהיות
 בומרנג, נושאי על שיתוובחו למשל, רוצים,
 תכנית לאחר שירקדו או השידור לאחר
פופ.
אר־ ועלה בבראזיל, נולד )34( שינער דב

 בתל- א׳ עירוני בתיכון למד ,13 בגיל צה
 ה־ קיבוץ חבר והיה בנח״ל שרת אביב,

 לעין- בדרך הכינרת, שפת על השוכן און,
״מ הקיבוץ את עזב הוא כולם, כמו גב.

 הסטודנט עסק לפרנסתו לימודים״. 1סיבי
 ההסברה מרכז מטעם בהסברה לסוציולוגיה

 נשא אחד יום טיפה. כל על חבל מדוע —
 קו־ למד לארצות־הברית, נסע אשה, הבחור

מבית והסתובב (מ״א) וטלוויזיה מניקציה
 ל־ נוסע כסוכן איטלקית, בשכונה לבית

 מתוצרת ויין ניקוי תכשירי רגליים, אבקות
 הפיק שלו הגמר עבודת את מזרחי. כרמל

יהו (שאינה צעירה הודית עם בשותפות
 יצחק של באידיש סיפור פי על דיה)׳

באשביס־זינגר.
 ש- ברגע זהאחורית כדלת כגיבה

 לשמש לו הוצע ארצה, חזר שינער דב
 כ״ץ, אליהוא פרופסור של מחקר כיועץ
חגי הטלוויזיה. של ההקמה צוות ראש

 שלאחריו, הטלוויזיה על הממונה פינטקר,
ה במחלקת סקר לערוך שינער את שלח

 דב כאשר יותר, מאוחר הקנויים. סרטים
 הסרטים מחלקת מנהל במיכרז זכה שינער

שבאמתלא בכך, אותו האשימו הקנויים,
 במחלקה, העניינים את בדק הוא סקר של

מנהל אקסלרוד, אהרון של גבו מאחורי
 ה־ שכל אמרו דאז. קנויים סרטים מחלקת
פיקציה. אלא היה לא מיכרז
 בהאשמות יש אמת כמה עד השאלה על
 חשבתי לב: בגילוי שינער דב השיב אלה,

 אבל הסקר. את ערכתי כאשר הרעיון על
 אקסל־ על ואובייקטיבי חיובי דו״ח הגשתי

 בעיני, נראו שהם כפי מחלקתו ועל רוד
 חד־משמעית בצורה ברור שהיה לאחר רק
 את הצגתי במיכרז, יעמוד לא אקסלרוד כי

כחוק. מועמדותי
 למיטה עצמו את הכניס ששינער אלא
ה העלילתיים הסרטים בחירת על חולה:
 — קטלנית ביקורת עתה נמתחת קנויים

ומוצדקת.

האנושית הטעות
הטכנית התקלה שמאחורי

 בתירגום תקלות היו לא כה עד אם
/ בימי הלועזיות הדראמות של העברי  ו

כות את מקליטים שהיו מפני זה הרי
 הוידיאו-טייפ סרט גבי על התירגום רות

 ולתקן לחזור היה אפשר וכך מראש,
מועד. בעוד שגיאות

 ולהקרין להקליט הוראה יבאה עכשיו
 השידור בשעת התירגום כותרות את

ה ימות בכל שעושים כפי ממש, החי
 כספי. חיסכון — הוא הנימוק שבוע.
 חשבון על נעשה שהחיסכון היא הברה

 (אם תכופות לעיתים הסובלים הבופים,
 נתיר־ תקלות בגלל לאחרונה) פחות כי

גום.

 - סירא בן יעקב
הפסיכי החולה

ב ובוהה במשרד, יום מדי מופיע עבודה,
ו חוזר מחזר■ אותו מאשים. במבט מנהל
המנהל. של בחלומות־הלילה גם נשנה

 ערבית, מבין שאינו בן־סירא, יענקלד,
 הרביעית, בתוכנית בפנטומימה. הכל מציג

ה תפקיד את להרפייה. שיטות תוצגנה
סמדר, של בעלה פרי, חיים מגלם פסיכיאטר

פרי וחיים בר־סירא
 מתמחה וסטודנט הכותרות, מעובדות אחת

 וגם מוסמך פסיכיאטר גם אולם לרפואה.
 מפיקת של יועציה על נמנים כללי רופא

 מ״א התואר בעלת הורביץ, דליה התוכנית
בגנטיקה.

שבת של גויים
 (סבא כשרונות של סידרה לאחר

בטל כנראה נואשו עמך) ובני מאיר
 לערבי־ להקנות הנסיונות מן וויזיה

מתג כרגע מיוחדת. משמעות שבתות
ה במועד עוד לבטל, תוכנית בשת

 היהודית־ישר־ הסידרה את הן חורף,
 — השבוע את הן המומחזת, אלית
ם יומן עי רו  במוצאי־שבת (שישודר אי

בלבד).
מה תשודר השבועי היומן במקום

 הבידור תוכנית קצרה. חדשות דורת
חלי עולה.ויורדת שרמתה המרכזית,

 שעה, לרבע דקות 50מ־ תקוצר פות,
 מכן לאחר בלבד. אחד אמן בה ויופיע

מלא. באורך עלילתי סרט יוצג
ה שחסידי הנמנע, מן לא אולם
ב שבת לילות של היהודית תודעה
 התוכנית את יטרפדו השידור, רשות

באיבה. בעודנה החדשה

לבוס הולדת יום

 בן־סירא יענקלה כאשר צחק הצוות כל
 מכאבים הסובל חולה, של תפקיד גילם

ב הקשורות גופניות (תופעות פסיכומטיים
 של הרפואה תוכניות עבור נפשי) מתח

).18.30 ג׳, ימי ערבית, (למשפחה, הטלוויזיה
ה קטן, פקיד הוא הראשון במיקרה

 פקיד לחדרו שמכניסים ברגע מיגרנה מקבל
 נגר הוא השני, במיקרה ומצליח. חדש

 לקח שהוא .מפני מחרידה, בצורה ששמן
 לעמוד יכול הוא שאין הזמנה, עצמו על

מיפעל, מנהל הוא השלישי, במיקרה בה.

 מנהל פאתל, לסאלים הולדת יום מסיבת
מזכי לו ערכה בערבית, התוכניות ■מחלקת

רות׳, חגגה זו בהזדמנות הבר. רותי רתו

הבר רותי
 הוצאת את בן־עמי, דדי שירי את שהלחינה
 חג־ ואת חג־החנוכה את החדש, תקליטם
המולד.

 איברהיס ג׳ורג׳ השאר: בין נכחו במסיבה
 נאסיב, וויקטור סוסו, של סמי הוא חבש,

הערבית, המחלקה של יפה־התואר המנחה


