
טלוויזיף■
שערוריות

פרשת
הפנתרים

ירו העיר ראש קולק, תדי זד, היה
 מצרים בלי שלטון שלט אשר שלים,
תו בתקופת ברדיו,  ראש־ משרד מנכ״ל היו

 בן־ דויד של החצר מנערי ואחד הממשלה,
ריון.  לשדר מה מכתיב הוא היד. אז גו

 היום ואילו לשדר. לא ומה לשדר איך
 שלמה הטלוויזיה, של צעיר כתב היה יכול
תו לשים ארד,  על בכתבה ולקלס ללעג או

קון המחדלים שי בתי  הציבור ירושלים. כבי
שכח. לא קולק אבל שכח. אולי
לי יכול זה  קולק קפץ מדוע להסביר או

 רמז בית־הנוער מדריך כאשר המציאה, על
שכונת  לו הגיש בירושלים, מוצררה ב

שי כנגד תצהיר תו הטלוויזיה, אנ  שהסי
עבי לדבר השחורים הפנתרים את כביכול,

ב השתתפותם תמורת להם שילמו רה,
עודי סרט אודותם, שהכינו מבויים תי

ת יצר בלי גם אולם  היתד, אישי, נקמנו
ת טובה סיבה לתדי  הזרקורים את להפנו
 תישכח קיווה, הוא בכך, הטלוויזיה. לעבר

שאת העיריה כי העובדה, אלי ת נו  באחריו
 השוליים לנוער ביחס הנוראים למחדלים

ה בירושלים. ת, שהשתמע, מה ז מת לפחו
ת עובדי ועד של הנגד גובת שו ב החד

סן, (אלי טלוויזיה רון טסלר שמעון ני  ו
בן־ישי).
 הכתב נכון? לא ומה נכון מה
ספורטה יעקב הצלם יקותיאלי, שמעון

הטלוויזיה כעידן הרמון
ה בצוות (שהצטיין ו בבאנקוק) הטלוויזי

 וקרוב דתי (בחור לים בני הקול מקליט
 נטורי־ מנהיג בלוי, עמרם ר׳ של משפחה

הש הפנתרים את צילמו לשעבר), ןרתא7
 חבורות־רחוב, על סרט במיסגרת חורים
ת שיועד כני הוז נערים מספר מוקד. לתו

 של בשדר,־התעופה בצילומים להשתתף מן
הנע בלבד. רגליים צולמו שאול. גבעת

ת. בפנים הלכו רים  ביקש לא איש צוחקו
 רגליים בעיניים״. רצח ״עם ללכת מהם

ת בלבד עו  ולא מטרה ללא הליכה מבי
הפגנה.

תן ידי על אושר בתסריט הקטע  כהן, נ
שפטי היועץ ת של המ שו  נכון השידור. ר

מי זד, דברים. לביים אוהב שיקותיאלי  לגטי
כון תיעודי. סרט בהפקת תש על שדובר נ

 רשות־ לגטימי. זה גם אחדים. לנערים לום
 מרוב להדליף צריכה היתר, לא השידור

רי מדובר כי פחד,  שומרי־ או הפקד, כעוז
ראש,

 לא הצוות ובגזר. כחסה מעשה
ב חשיש. לעשן שצולמו מאלה איש שידל
שכונת פרטי בית  נערים צולמו מוצררה ב

 לא וצנון. וגזר חסה לועסים כשהם אחדים
 ירקות, על דיברו הנערים פרצופים. צולמו

 לחשיש. מתכוונים שהם היה ברור כי אם
שפטי היועץ של לעצתו בהתאם  הזהירו המ

אפילו יימצא לבל הנערים את הצוות אנשי

הישראלית לטלוויזיה - ירדני טלוויזיה איש
 ר■ בטלוויזיה ומראיין פיק ן..

 לחברון שבועיים לפני שעבר ירדנית, * *
לעבו נתקבל משפחות, איחוד במסגרת

מפ ״אינני הישראלית. בטלוויזיה דה
תמו אבל — רם בקול אומר הוא חד״

 אל* חמיד עבדול לתת. חשש הוא נה
 שנתיים בחברון. נולד ,24ה־ בן קודסי,

ב ללמוד אותו שלחו המלחמה לפני
 לימודי ״במסגרת בדמשק. אוניברסיטה
עב ללמוד גם אותי חייבו ההיסטוריה

 צחה, בערבית חמיד עבדול אומר רית״,
 ושכחתי רציני היה לא הקורס ״אבל

הכל.״
 שערי לו. נמאס שנים שלוש אחרי

הש למרות בפניו, נפתחו בית-הטלוויזיה
 בטלוויזיה העבודה את החלקית. כלתו

טל באותה עבודה כדי תוך למד הוא
וויזיה.

 כמפיק חמיד עבדול הועסק לאחרונה
ב וכמראיין בירדן״ ״השבוע התכנית:

 יוסף החדשות. תוכניות ובמסגרת תוכניתו
בטלוויז החדשות מחלקת מנהל בר-אל

 שחזר אחרי אותו שפגש הישראלית יה
 ותכנית דומה תעסוקה לו הציע לחברון,

בגדה". ״השבוע :בשם דומה
קורסי אל

לדבר מפחד ״לא

ה בטלוויזיה כי מספר, חמיד עבדול
 אחרי מאוד רב בעניין עוקבים ירדנית
צו במיוחד הישראלית, התחנה שידורי

 לערוך כדי — כל קודם בחדשות. פים
 — ושנית מקצועית, מבחינה השוואות

מק קבוע שבאופן מעניו להתעדכן. כדי
לחד ״מבט את דווקא בירדן ליטים
 בשם מספר חמיד עבדול בעברית. שות"

 המאגזינים כי (הירדני), הקודם מנהלו
 עשירים הירדנית בטלוויזיה המוגשים

אנ יותר. ומקיפים יותר ארוכים יותר,
הישרא בטלוויזיה החדשות מחלקת שי

חל הסכימו שיחה, באותה שישבו לית,
 זמן לרשותו הירדני: המנהל עם קית

באר מוגבלים בלתי ומקורות יותר רב
ערב. צות

חמיד, עבדול מעיד זאת, עם
 על עולה שישראל בירדן, להם ברור כי
 וההת- הכיסוי מבחינת ערב תחנות כל

וב בארץ מקומיים לאירועים יחסות
מרחב.

 עבדול מתקשה יותר מדוייקים לפרטים
 אחרי נבוך, עדיין הוא להכנס. חמיד

 בתחנות לעבוד אחד חודש תוך שנאלץ
אוייבות. מדינות שתי של

 חם תיזכר, ולבל בחדר חשיש של פירור
ה״ מילד, וחלילה, מגונ למש באשר זו. ״

שי בה לחצר הצוות את הפנו המזל, חקי
הס הנערים אסורים. משחקים נערים חקו

מו פניהם. יצולמו שלא בתנאי להצטלם, כי
על שנכתב קדמן, המדריך של בתצהיר

שי כי נכתב שמע, שהוא מה פי הטל אנ
ת הפכו וויזיה לחנו ל במטרה במועדון שו
ב שני מצד תגרה. ביים  שהמדריך שם כתו

ת את כיבה רו עדון. את וסגר האו  שני המו
ם ה את זה הסותרים הנתוני שניהם ז ב ו

 ארד שלמה הכתב אלה היו יסודם. שקר
ת שחיכו אל־דמע, עמנואל והצלם  במכוני

עדון ליד שה המו ל נערים, שני עם לפגי
 לא הצוות אנשי לגמרי. אחרת כתבה צורך
ת באו. לא הנערים למועדון. נכנסו מכוני  ו

מת הסתלקה הטלוויזיה שבאה. כלעו
שוט הטלוויזיה אנשי מרצו שלא נקלעו פ

ת למערבולת נם לטי  סביב שהתלקחה פו
עו כיצד אפילו לדעת בלי הפנתרים ל הגי

הזה. העסק כל

מנגנון
 חש? ״אין

\״ לעבוד
ת מחלקת אנשי שו  עסוקים בטלוויזיה החד

חו עד אחרים, בדברים כך כל  כמעט שהזני
 מכין ארד שלמה לחדשות. נובט את כליל

 יקו־ שמעון המשטרה. על סרט מוקד עבור
ת על סרט מכין תיאל רו  שניהם נוער. חבו

 וועדות השחורים הפנתרים עם עסוקים
ת. חקירה  ליום־ד,זיכרון מכין גיל חיים שונו

 סער טוביה דקר. הצוללת חללי על סרט
ת ליום מכין רי על סרט העצמאו יש גבו

שי רון ראל. סן ואלי בן־י ם ני  סרט מתכנני
ת על לו בו שימה ד,בטחון. ג ארוכה. עוד והר

טרי סרט כל מנ קו  להכין צריך כזר, דו
 מקדיש ניסן אלי חודשיים. עד חודש במשך

מנו את בין חיים מוקד. להפקת ז  עורך י
 אחי יעקב אירועים. יומן — השבוע את

ו טסלר שמעון קירשנבוים, מרדכי מאיר,
ובה בעריכה בעיקר עוסקים אלוני יאיר

ת להם שאין כתבים גשה. מו שי ת מ  מיוחדו
ה לבין מבט בין זמנם את לחלק צריכים

מן — שבוע  מהדורת :עובדה אירועים. יו
מית מבט ם־יו מן היו  עלובה, היא האחרון בז

שעממת טעם. וחסרת מ
ל שאין רק לא לעבוד. חשק אין

מן בטלוויזיה החדשות אנשי לחד למבט ז
 עבור לעבוד חשק להם אין גם אלא שות,
טרי סרט הכנת מבט. מנ קו שבת דו  לכבוד נח

פן להתבטא הכתב יכול כאן מיוחד.  באו
שי ה חופ ת מבחינ תי שת אמנו תפי  הנושא. ו

שבוע עבודה גם מן — בה מוע אירועים יו
מן יותר יש כי במבט, עבודה פני על דפת  ז

ת ת ואפשר להכנו שו ת לע ת כתבו פו ו מקי
ת קו יותר. מעמי

ם דומה ״מבט :מסביר הכתבים אחד  כיו
מן בנה קולנוע. ליו  במיטת — לקוי. המי
ת 20 של סדום  12—10 לדחוס מנסים דקו

תנו שולחים שונים. עניינים  ואין לשדה או
 דברים. לפתח או יוזמה לגלות אפשרות

ש בשתים להביע אפשר כבר מה  דקות, שלו
בחומר.״ מקצץ העורך כך ואחר

מסובנת. תמימות או •*ביעות
ת מחלקת אנשי שו  טעמים ק״ן מביאים החד

 אמצעים אדם, כוח חוסר :המצב להצדקת
ש אונים, חסר מנהל לקוי, מיבנה דלים,
 קובע ואינו בידיים העניינים את לוקח אינו

ת, עבודה וחלוקת מיבנה ו פרופורציונלי
ת רמה בן, זאת נמוכה. מקצועי אומר כמו

 מתיחות
פורים לכבוד

 שוטר־תנועה, בלבוש אורגד, אריה
ת יופיע ם הבידור בתכני  ראלו? של לפורי

חן עינבר, ת ב שצולם בקטע הראשי, כמ
 נסתרת. מצלמה בעזרת תל־אביב צפון

ת״ ״עצרתי תי אורגד מספר מכוניו ש הג  ״ו
ם ת על דו״חי רו  שאלתי אבסורדיות. עבי

תך השמן צבע מה :למשל  מה ? במכוני
ת ? שחור אומרת זאת  צריכה בהירה מכוני
 שהנהגים מכך הופתע אורגד בהיר...״ שמן

הו לא תו זי ה על עמדו לא וגם מיד או
ת בפח נפלו אלא מתיחה  שכןרדבי למרו

 הציג מחלקת־ד,חדשות איש קרשנכוים
תן שמתערב כאזרח, עצמו את  רמזים ונ
הי ברורים די  משולם, יוסי מתיחה. שזו

ש בטלוויזיה, למינהל העוזר  הוא אף התחפ
 אלכלק יצחק התפאורן כאשר לשוטר

סי מספר כעציר. אליו כבול היה הוא כי יו

 על לשמור מהם וביקש ברחוב אנשים עצר
מין עד האסיר  האנשים רוב ניידת. שיז

ת התחמקו אנו ב נפל אחד רק שונות. בתו
תו שיכבלו והסבים פח  לאיציק. באזיקים או

ו כי לו, שאמרו אחרי אפילו  מתיחה ז
 וסרב ל״עציר״ האמין לא הוא טלוויזיונית

תו. לשחרר או

קד תבנית מו
ת תולי הי

 במקצב של ההפקר, עוזר גורן, יגאל
מסי הטלוויזיה לעובדי לארגן החליט ,70ה־

 הרעיון הועלה היהלומים. בבית פורים בת
תו במרכז לשדר  מישדר סגור, במעגל תוכני

 את העובדים ועד חברי יראיינו בו מוקד,
תחפושת. בלי רשות־ד,שידור ראשי

שני על אחד ת. להזכיר בלי ה  המש־ שמו
ה מעוז ם : לקוי  נע־ ,לעבודה מאחרים עובדי
 להתווכח צריך ולפעמים לפעם, מפעם למים
 עניין על לשדה. לצאת שיואילו כדי איתם

מר הדוקומנטריים הסרטים  רונן, יורם או
 יעשה כתב שכל ״רצוי כי המחלקה, מנהל
טרי סרט פעם מדי מנ קו טוב.״ רציני דו  ו

 סרטים לכתבים. מגיעה הזאת הסוכריה
מון כמו  בתקופת חיל־האוויר או בעזת רי

חים הפסקת־האש ה כמה עד מוכי  משתלם. ז
ם לסרטים ביחס ם הזכרון ליו  העצם־ וליו
מר הוא אווז  כי המצב,״ את ״הצלנו או

ת מחלקת  לעשות צריכה שהיתר, התכניו
ו כמעט עשתה לא אלו ימים עבור משהו

כלום. לא
לר שרוצים כפי לראות אפשר דבר כל
 במחלקה: העורכים אחד זאת הביע אותו.
 פר־ היה במבט, מתרכזים כולם היו ״אם
ה החדשות, למהדורת אחר צוף  יותר גם והי

לעבוד.״ חשק
ת שלטלוויזיה מאחר אבל  אין הממלכתי

ליון מתחרה, מי פי ו  בישראל הטלוויזיה צו
ם אינם  ולהחליף הכפתור אל ללחוץ יכולי

 הבולט הסמל לחדשות מבט נשאר תחנה,
הישראלית. הטלוויזיה של לחידלונה ביותר

תדריך
,10/3 ד׳ (יום אופיר שייקה *
דיו. נהיגה מורה על בפארודיה )20.20  ותלמי

מתי צמח שמואל — מפיקים רז. ו

,10/3 ד׳ (יום קיי דני בימת *
ם׳ מערכונים לקט )20.30 מוני פז מומלץ. ו

)20.20 ,11/3 ה׳ (יום טל״פוי ■¥-
הליצ : משתתפים לפורים. הבידור מישדר

שפי וטליה בוקר יורם דגן, עזרא — נים
עו כן רא׳ פי ם יו  אריק :ושירים במערבוני

שיק לביא, טי כהן, ז׳אק שני, שו גלע מו
 ואלכס האריווד פיק, צביקה נוי, מיכל די׳

רתו. עם ווים מו עינ ראלף :מפיק־במאי תז
בר.

 ,11/3 ה׳ (יום ספרדית פארודיה *
 עקום בראי אי״ם של שלום ועידת )21.00

ת ספרדית. בתוכני

ה׳ (יום אמריקה נוסח אהבה *
ת )21.20 ,11/3 אציו טו ת סי קו  מחיי מצחי

אין. האהבה שו הני * ו

 >21.10 ,12/3 ו׳ (יום טוב ערב ^
ם: במ אנסקי. ואלכס פוקס עופרת משתתפי

אלדד. אילן — אי
3 ו׳ (יום קה3ר .*  סרטו )20.30 ,3/

ת היצ׳קוק אלפרד של המפורסם שתתפו  בה
טיין, ג׳ואן ה לורנם סר פונ רג׳ אוליבי  וג׳ו

סנדרס.

13/3 (מוצ״ש סודית מהדקה
עצ מלחמת מנהלים המחלקה אנשי )20.30

כן. גז שבידו מדען לאתר במאמץ בים מסו

,15/3 ב׳ (יום קווין אנטוני
 הקולנוע כוכב על תיעודתי סרט )20.20

 וב־ סטראדה בלה לשיא שהגיע המפורסם
היוני. זורבה

1749 הזח העולם
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