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טלוויזיה
עובדים

 נתפרו למי
? המיכדזים

 אלי של דעתו זו פיקציה,״ הם ״המיכרזים
 המל־ עובדי ועד ויו״ר המדיני הכתב ניסן,

 מפיקים במיברז נבחרו שעבר בשבוע וידה.
 בטלוויזיה. מדורים כראשי שיכהנו בכירים,

 ישבו המיכרזים שבוועדת סיפרו המועמדים
 שמחייב כפי חמישה, במקום אנשים ארבעה

נעדר. הציבור, נציג ברטוב, חנוך התקשי״ר.
הת לו אין אם נשאל מהנכנסים אחד כל
 העז לא אחד אף הוועדה. להרכב נגדות
בסי לפגוע שלא כדי מתנגד, שהוא להגיד
 מוסנזון אביטל פנה הראיון אחרי כוייו.

ה בשם לפעול אותו וביקש ניסן אלי אל
 ועדת שחבר זו, מוזרה לתופעה ביחס ועד

ומב־ חשובה כך כל מישיבה נעדר מיכרזים

ניסן אדי כתג
ועדה של פיקציה

 זכר. שהוא למוסנזון שנודע לאחר אבל רעת.
 חינוך הסברה, ענייני על האחראי במיכרז

הבעייה. את לעורר עניין לו היה לא ומדע,
 בהרגשה יצאו זכו, שלא המועמדים אבל

ש אנשים היו מוחלט. זילזול בהם שזילזלו
 סתם לא ברטוב. בחנוך דווקא תקוות תלו

תפו היו כאילו שהמיכרזים הרגשי• היתד,
 מובהק, רדיו שאיש עובדה מראש. רים

 אמנות, למדור כאחראי נבחר סטן, אפרים
נב סופר אסתר בטלוויזיה. ומוסיקה דראמה

 אם ונוער, ילדים לתוכניות כאחראית חרה
 מאליה, מובנת הבחירה היתד, זה במיקרה כי

בתפ בהצלחה כיהנה שסופר העובדה נוכח
מינוי. בתוקף אלא מיכרז בלא בעבר זה קיד

 עניין רק כאן אין ניסן אלי של לדעתו
 ה־ לפי מזה. יותר הרבה אלא הרגשה, של

 : מיכרזים ברעדת לשבת חייבים תקשי״ר,
ה נציג המדינה, שרות נציבות נציג יו״ר

ה הממונה ציבור, נציג הממשלתי, משרד
 תורגם ואיך המיקצועי. האיגוד ונציג ישיר

השידור? ברשות התקשי״ר
 הוועד חבר שחם, נתן היה הוועדה יו״ר
 — המשרד נציג רשות־השידור. של המנהל
 ונציג רשות־השידור, סמנכ״ל צוקרמן ארנון

 גם הנימנה ברטוב, חנוך (שנעדר) הציבור
 רשות־השידור. של המנהל הוועד על הוא
מוח רוב להם יש הישיר הממונה עם יחד
 שאין להאמין מוכנים אינם העובדים לט.

הידב היתר, לא ואם מראש. הידברות ביניהם
לתפ אנשים שבוחרים משמע, מראש, רות

 ראיון סמך על בטלוויזיה בכירים קידים
 מדוע סתמי. תיק איזשהו סמך ועל קצרצר

 כל שתזכינה קונקורם, בחינות עושים אין
 הקודמות, עבודותיו פי על בנקודות מועמד

 ההופעה ואילו כישוריו, נסיונו, השכלתו,
העניין? מכל חלק רק תהיה הוועדה בפני

הבי למדורי האחראים נבחרו טרם אגב,
ומסורת. ודת דור,

תוכניות
 אשכבה

70ה־ למיקצב
 היתר, לא פרידה מסיבת של הרגשה שום

שביט ציפי התצלומים. בימת על שבוע לפני

הבמאי
של הדתי

ה על התוכנית שאת משונה קצת
 אדם ביים בטלוויזיה ששודרה היפנוזה

 התוב- עבורו אופיינית יותר הרבה דתי.
ב ששודרה ביריה, של גבורתה על נית

 זיק אדיר הבמאי, האחרון. שבת מוצאי
 הסרוגות הכיפות אנשי על נימנה ),32(

 קיבוץ אנשי הוריו, בטלוויזיה. הבודדים
 מובהקים, ושמאלנים השומר״הצעיר

 וחצי חמש בגיל מה משום אותו שלחו
 ליד יעקב נווה הדתי בישוב להבראה
 שם ״ראיתי זיק: אדיר מספר ירושלים.

 — קידוש נרות, כהילכתה, שבת קבלת
 אדם להיות וחצי חמש בגיל החלטתי

 עם פתוח חשבון לו יש היום עד דתי.״
 לטרוח עליו לכפות שניסה יבין, חיים

בשבת.
 את כוללת שלו הרשמית הביוגרפיה

 אליו בתל-אביב, ביל״ו הדתי בית-הספר
 שעברו ההורים, של צונם ל, בניגוד נכנס

 ל- נכנס כך אחר לתל־אביב. בינתיים
ל בית-הכנסת, למקהלת בני״עקיבא,

 להיאחזות מוצנח, לנח״ל צייטלין, תיכון
 ידי על לראשונה (שהוקמה שלום כרם

ב העברית ולאוניברסיטה בני״עקיבא),
בהיס• ב.א. תואר קיבל הוא ירושלים.

 על כולם את גילגלה ג׳אמבו, הצגת מצוות
 השתעשעו הצלמים שלה. בבדיחות הריצפה
ש החתיכות רגלי של קלוז־אם בצילומי

כרגיל. דלק האדום האור באולפן. שרצו
 מתקרב. הוא כרגיל. קם ארבל עמוס

ה את שמציגים אומר, קפוא. חיוך מחייך
 ה־ בנזיקצב של והאחרונה השביעית תוכנית

).7/6 ב׳, (יום 70
 קטן. כך כל לא הוא הקטן. טוני נכנם

ב על אחיו, שני לבנים. בגדים לובש הוא
בגיט אותו מלווים ואנריקו, אלברטו אמת,
 בשבעה כבר שהשתתף אליל־הנוער, רות.

 ה־ שירו את שר רמו, סן של פסטיבלים
 הפיז־ במיצעד שמיני (מקום המטורף מירוץ
 צמח, יוסי הבמאי, צה״ל). גלי של מונים
 בחוץ רמו. מסן תמונות במופע משלב

 להיכנס הזכות על מכות המעריצים הולכים
ותמינוח. חתימות רוצים הם פנימה.
 עולה. הגדול לוי ואושיק יורד הקטן טוני

 של מילים לפי אחיות, שתי את שר הוא
 אלוני, מירי מאנגר. איציק האידי המשורר
 רוקדת מאוד, גם וסקסית מאוד בלונדית
 לתורה מחכה היא המיקצב. בקצב בישיבה

 אילנית ושלומיק. מחדווה השיר את לשיר
 העולם את וקוראת בפינה מצטנפת אדישה,

 שלה, השני החלק הזה• באולם לה קר הזה.
 מירי אחרת. בפינה יושב צח), (שלמה אילן

 פתאום הבמה. על לשיר מתחילה אלוני
 הולך מה מבינה אינה מירי קאט. תקלה.

 אדום. אור נדלק שוב לה. מסבירים כאן.
מז מודרני. בריקוד מופיעים ג׳אמבו רקדני
פלוס. ג׳ז את כירים

המת הדבר הוא שהריקוד אמרתי ״תמיד
 אחד מלחש הטלוויזיוני,״ למדיום ביותר אים

 מיני וכל החשמלאים התפאורנים, התאורנים.
 שם, עושים הם מה לדעת שקשה אנשים

ההקל זמן כל מיקצועית ביקורת מבקרים
ה את מבקרים החיתוכים. את מבקרים טה.

ש הפרצופים את מבקרים שאינם. טריקים
מחיי החתיכות שבקהל. החתיכות ואת ישנם
 אותן. שמצלמים להן שנדמה אימת כל כות

זה. בשביל במיוחד באו הן
 אני גאון, יהורם של מסרטו קטע רואים

ה הפיקוד מחדר כפיים. מוחאים ירושלמי.
 ביותר מיקצבי בקצב הוראות יוצאות סמוי

 וראש גורן יגאל הבמאי עוזר של מפיהם
 המיקצב תזמורת רז. צלילה ההפקה עוזרי

 הסיום את מנגנת מוכיח אילן של בניצוחו
מו מערבונון זהו קאובויים. של בתחפושת

המופנמים. שבעת בשם סיקלי
 ב־ של תוכניות שבע היו כולה בסידרה

 וחצי חמש של כולל באורך 70ה־ מיקצב
 זמרים 76 דקות. 315 שהם שידור, שעות

 להקות־קצב. תשע ועוד בתוכנית התארחו
 חדשים שירים 92 כולם השמיעו הכל סך

תז ובליווי אחת תפאורה רקע על ומוכרים
תודה. אחת• מורת

זיק אדיר במאי
הס יו״ר לסגן ונבחר וגיאוגרפיה טוריה
ת הבלתי בקולות הסטודנטים תדרות
 הדתיים, של לרצונם בניגוד דווקא לויים,

אחר. מועמד שהציגו
 חיה זיק אדיר בהוליווד. השתלמות

 בן״גוריון דוד של הידיעה בהא החקיין
 להקת איש חשלום, עליו ברקו (אחרי
 דרכים). בתאונת שניספה לשעבר, הנח״ל

צ ללהקה זיק פנה לא דתיים מטעמים
 בן- ריקי אחותו, לתיאטרון. או באית
 ובעצם בינלאומית, אופנה מתכננת ארי,

 אבל יתפקח. שהוא ציפו המשפחה, כל
כבה. לא זיק של הזיק

 משפחת על הנימנית הצעירה אשתו
 עין- הדתי מהקיבוץ המפורסמת פשחור,

 השר של חתנו התאום, ואחיה הנציב
תורה, למקום לגלות לו סייעו בורג,

 עורכים שמפניה, שותים ההקלטה בתום
 מלכתחילה שנועדה הסידרה הבראה. סעודת
 במידה חטאה לצעירים, פופ סידרת להיות

בי תוכנית להיות והפכה לייעודה מסויימת
רגילה. דור

 השיער על הממוסדים בעיתונים הביקורת
 יוסי את הרתיעו הפרועות וד,צריחות הארוך

 סוף. זה. בעניין הסוף עד מללכת צמח
 ה• ״מדוע שואל: הוא עצוב. ארבל עמום

 להתרגל הספיק שהקהל לפני יורדת סידרה
אליה?״

תוכ צמח יוסי יביים מעכשיו כי מדוע?
בלבד. לצעירים רק ולא לכל בידור ניות

תדריך
ה־ כשעות ערכיים צעירים *

 בעייתך. זו — )18.30 ,9/6 ד׳, (יום פנאי
ב ודיון כתוב מישאל ובה ערבית תוכנית

 לנוער קצין־מיבחן ריזק, סמיח השתתפות
ה לקראת סטודנט צרצור, סעאד מנצרת,

 הערבי; הנוער על מחקר שערך מ.א., תואר
ה החינוך על הארצי המפקח פארס, קאמל

 לעשות. מה אין לדיון: הנקודות משלים.
לאו לאירגונים וההצטרפות לפשע הידרדרות

גורן. יצחק במאי: למדן. יעקב מפיק: מניים.
>20.35 ,9/6 ד׳, (יום השבוע סרט

 מיכאלאנג׳לו של הנודע סירטו הלילה, —
 מרצ׳לו מורו, ז׳אן בהשתתפות: אנטוניוני,

ויטי. ומוניקה מסטרויאני
.11/6 ו׳, (יום הצהוב הכלב *
תיו הסידרה מן — )21.40 רו ה של חקי
רישאר. ז׳אן בהשתתפות מגרת, מפקח

 בטלוויזיה. קולנוע שם ללמוד לאמריקה,
 בלל, הכיפה לו הפריעה לא בהוליווד

בכיפה. שם שולטים היהודים להיפך,
 קליפורניה באוניברסיטת שקיבל עד
 תוכנית על ראשון פרס 1966 בשנת
 אלקטרו- ומוסיקה ארט פופ של אולפן

 בקולנוע מ.א. תעודת שקיבל ועד נית,
 המושל-השחקן של בחתימתו ובטלווייזה

ו אביזרים כאיש זיק עבד ריגן, רונלד
 ובסידרת ויליאמס אנדי בבימת תפאורה

ה והבמאי המפיק מרגל. אני המתח
 פואד הערבי, הצילומים ומנהל יהודים

 מאד. אותו חיבבו מאלכסנדריה, סעיד
 שמעון משפחה, קרוב לו סייעו הצד מן

המח רומניה, יליד דתי יהודי וינצבלר,
קאטקי. היפאני המחזה של זאי

 מלחמת בעיקבות לעירום. הבנה
הת כאן ארצה. זיק חזר ששת-הימים,

 דתיים דווקא אלו היו הצרות. חילו
הול לא ודת במאי־טלוויזיה כי שאמרו

 במיכרזים ניכשל בטלוויזיה ביחד. כים
 השפיע הבנתו, מיטב ולפי הפנימיים,

בשבתות. לעבוד התקיף סירובו כך על
בהצ עמד הוא החיצוניים במיברזים

 לביום מומחה חיותו למרות אבל לחת,
 בפילם. לעבוד בעיקר לו נותנים באולפן,

בתוכ חיו בה עד העיקריות עבודותיו
בת חוזרים על — נפש חשבון ניות

 משום חנוכה. ועל חורדוס על שובה,
 מורשה לתוכניות אותו מצמידים מה

 לביים מעוניין הוא בי אם ומסורת,
 בחותמת באלה רק ולא אחרות תוכניות

 להתייחס מוכן זיק למהדרין. כשר של
 במקום עירום לצילומי אפילו בהבנה
 אפשר אנושי סיפור ״אבל הנבון ובזמן
 מעדיף,״ ״אני עירום.״ בלי גם לספר

 וברים ״לעשות העניין, את זיק מסכם
יותר.״ מוסריים

(מוצאי־שבת, סודית מחלקה *
והת שהחליקה במיכלית, — )20.35 ,12/6

 הכרה. חסרת בלונדית נערה נמצאת רסקה,
כש הנערה. נעלמת מגיעה, שהמשטרה עד

 נכנס חטיפה, של עניין כאן שהיה מתברר
הסודית. המחלקה צוות לפעולה

,14/6 !׳, (יום הבאים כרובים *
ה אלופת את מארח זוהר אורי — )20.20
 שלמה עם נתניה, מכבי בכדורגל, מדינה
כדרר הקבוצה בשיר מרכזי כחלוץ ארצי
תו; סחרר אותו,  הנגנים־זמ־ משפחת את או

 ממועדון להטוטן אלעזרוב, הבוכרים רים
 — מגיד מיכאל אמו; אלבין בשם כליף
ה נציג ואת מרוסיה; חדש עולה טנור

 על להגיב שינסה שביט, אברהם תעשיינים
ש נאדל, ברוך העיתונאי של האשמותיו

 הבאים. ברוכים של הקודמת בתוכנית הועלו
 מי של משותפת הופעה תהיה הערב הפתעת

 ואילנה זוהר אורי ואשה: בעל פעם שהיו
 מפיק־ בבית־הבראה. החופש בשיר רובינא,

גויטין. אילון — במאי
— >21.05 ,14/6 ב׳, (יום מסך

קולנוע לענייני בן־הרצל יעקב של תוכניתו

ו הישנה הגירסות, שתי בין השראה ובה
 בזירת ביקור אייר, ג׳יין הסרט של החדשה,

 ו־ ירושלים, ירושלים, הסרט של הצילומים
 פל־ דונלד השחקנים משתתפיו, עם פגישה

 קו־ ראול הצלם עם ויליאמסון, עיקול זנם
בן־אפרים. רם הישראלי והמפיק טאר

מין * טין, אילן המפיק לשמאל: מי  גוי
 תמר היועצת אברמסון, אורי ההפקה עוזר
ש מרוז זוהר. אורי והמגי

הבאים״״ ״כרוכים מבשלי צוות
בוכארים ונגנים נתניה מכבי

ה העולם 1762 הז
 , '.'"'ר
31. נ*!


