
טלוויזיה
ביקזרת

הישרא הטלוויזיה של נחדר־החדשות
המו לוח על שעבר בשבוע הופיע לית

גדו ״תנובה״ ביצי של ענק פלקט דעות
ה הכותרת תחת ועגולות, לות  עם טלוויזי

ה העולם מכתבת שנלקחה ביצים, 1 הז

 עובדי של מאבקם על שסיפרה ),1784(
 בתוך רשות-השידור. בהנהלת החדשות
תמונו אמן ביד שובצו הגדולות, הביצים

חב ושל המתפטרים המנהלים, של תיהם
המתמרד. הוועד רי

■ ■ ■
בוא גשם גשם

 חייב! נראה הפופולרי מחדשות מגיש
 מטריה ראשו מעל נפרשה כאשר ושקט,
 והמאופ־ העדינות פניו על להגן שחורה

ופ תדהמה אחוז היה בלבו אולם רות.
ב האולפן אל שחדרו הגשם טיפות חד.

 על נטפו הן :אותו הרעידו מעליו דיוק
 וה־ המורכבת החשמלית התאורה מערכת

 להתרחש היתה עלולה רגע וכל מסובכת,
 ענקית. מנורה של נוראה התפוצצות

 פעלה, לא התאורה כי — קרה לא זה ,
 נכח לא ואיש הופעל, לא כלל האולפן

שעה. באותה בו
 באולפן — לקרות היה עלול זה אבל

 1 לא האולפן הישראלית. הטלוויזיה של ג׳
ל שונה סיבה בגלל במקרה, רק הופעל

 הקריין היה האירוניה, למרבית חלוטין.
 בשבוע שדרש שילון, דן דווקא הנרעד

 שימוש, ׳מכלל ג׳ אולפן את להוציא שעבר1
 את ועוותו תקינות היו לא המצלמות כי

 לנו ״היו מגוכחת. בצורה הקריינים פני
הס !שפיגלר,״ של כמו ׳מוארכים סנטרים

 שהיה המשוכלל, האולפן וזהו שילון. ביר
 וה־ החדשה המתכונת את לשמש צריך

ל שתוכנן לחדשות, ׳מבט של מורחבת
 כבר מים נוטף שס הגג :נובמבר חודש

בדיוק. מקום באותו — חורפים שלושה

ה ח תי מ ה
הגדולה

 להיראות שנועדה ׳מתיחה מכינים איך
ז שלם עם לעיני
 לא מעניין הכנתן שסיפור כתבות יש
המתי היתה כזו עצימה. מהכתבה פחות

 של בארץ ביקורם אודות הגדולה חה
 ששודרה מזוייפים, אפריקאי ושר נשיא
 אתמול בתוכנית האחרון שישי בערב

עובר. הכל לא — שלשום
 איש הרים הכתבה, רעיון שגובש לאחר

הת לנציגי טלפון יסעד טוביה הטלוויזיה
 כאיש יעצמו הציג הסטודנטים, אחדות
 בעיתונים קראו אם יושאל החוץ, ׳משרד
 גובונדי נשיא של ארצה בואם אודות

דמיונית). (מדינה
 הסטודנטים, ותשתקו. בצל תאכלו

ה אודות קראו העיתונים קוראי שככל
ה בשמות להתעמק טרחו לא אך אירוע,

בחיוב. השיבו האפריקאיות, מדינות
יש בית כל כמעט צפה בה התוצאה,

הת המצלמות לעיני מרתקת. היתד, ראל,
 שני החוץ, משרד לנציג סער טוביה חפש

 הולבשו העתיקה מהעיר כושים ערביים
וה למכונית־פאר, והוכנסו במדי-שרד

 האוניברסיטה ברחבת לדרך. יצאה שיירה
 לפמליה המתינו כבר בירושלים העברית
הסטודנטים. התאחדות נציגי ארבעת

 ,בחד־ צחוק רעמי עוררה קבלת-הפנים
 שלא קטע אילת. עד ממטולה די־מגורים

הע החוץ, משרד כנציג יסער, שודר:
 בצל מקבלי־הפנים לידי בדיסקרטיות ביר

 הפרי ״זהו בשקט: להם הסביר ירוק,
מאוד דומה הוא גובונדי. של הקדוש

ל מוכרחים אתם ברירה. אין אבל לבצל,
 מילאו הממושמעים הסטודנטים אכול.״

ב המריר הצד על הלאומית חובתם את
 בגלל תומו. עד הבצל את בלעו יותר,
שו זו, סצינה שודרה לא הרחמים, מידת

ל מגישים כשהישראלים הקטע רק דר
ומלח. לחם אורחים

 אנשי גילו כאשר והנפתו*. הגלוי
 מתיחה זו היתד, כי לסטודנטים הטלוויזיה

ש־ ההתאחדות, נציג ניסה טלוויזיונית,

חדש סיבוב ־ הירושה על הקרב
 המרתקת באפופיאה השבוע, הפתעת את

 מאחורי אינסופיים בהמשכים המתרחשת
 אלוני. יאיר סיפק הטלוויזיה, של הקלעים

 ב־ שפירסם החריף ההתקפה מאמר לאחר
 רשות־השידור של הוועד־המנהל על הארץ

 להגיש עומד אלוני כי השבוע התגלה —
 תפקיד על הנערך למיכרז מועמדותו את

 על שילון. דן נטש שאותו החדשות, מנהל
המש בית־הדין על־ידי שהורשע אלוני,
 כללי על בעבירה השידור רשות של מעתי

 הדין. פסק פירסום דין: גזר הוטל הנוהג,
 ונתן למעשהו בהבנה התייחס בית־הדין

למיכרז. חמה המלצה לו
ל השבוע גילו לא הטלוויזיה מצלמות

 הפנים מאחורי שהתרחש מה את צופים
שהופי והשדרנים הקריינים של המחייכות

 החיוכים, מסך מאחורי שכן המסך. על עו
 הירושה: על הגדול לקרב הכל התכוננו

ז שילון דן של במקומו יבוא מי
בירוש היהלומים בית של אחרת בקומה

 עובדי ניסו הזרקורים, מאור הרחק לים,
ל אחרים טלוויזיה

 את יתפוס מי נחש
 יצחק של מקומו

מח מנהל שמעוני,
ב התוכניות לקת

ל העומד עברית,
 תפקידו את סיים

בדצמבר.

 אחימאיר יעקב
הרא במקום זכה
 עובדי מבין שון,

ני עו מ בטוטו המחלקה, ש
ב שנערך פנימי

נשרף שלא היחיד הוא הסיבה: בניין.
 השידור. רשות הנהלת עם ביחסיו כה עד

 עיתונאי הוא השבוע, יומן עורך אחימאיר,
 יליד ,33 בעבודה, חבריו על מקובל רציני,

לשניים. ואב נשוי רמת־גן,
 מועמד השידור, רשות דובר גיל, צבי

החד מנהל למשרת השלישית הפעם זו
 לגשת מסרב שהוא השניה הפעם זו שות.

 האידיאלית הדמות הוא גיל אולם למיכרז.
ב השידור רשות הנהלת לרשות העומדת

 בתוקף שייבחר ייתכן ובהחלט — זו שעה
ש ביטחון כל אין כך, אפילו אבל מינוי.

 לו שהוצא מפני בתפקיד, ירצה בכלל הוא
ב הסברה לענייני כנספח לחו״ל לצאת

ישראל. משגרירויות אחת ,
פתאומית הוראה קיבל מוסינזון, אביטל

 הבי.בי.סי. באולפני השתלמותו את לקצר
 לפני וחצי כחודש ארצה ולחזור בלונדון,

 בדחיפות לו זקוקים הרשמית: הסיבה הזמן.
 כמפיק חודשים, כמד. מזה החדש, בתפקידו

ו תעודה הסברה, לענייני האחראי הבכיר
 חידוש לקראת במיוחד בטלוויזיה, מדע

ה הסברה בומרנג.
מוע רשמית: לא

מנ לתפקיד מדותו
בעב התוכנית הל

שמ במקום רית
עוני.

 של בנו אביטל,
 מוסע- יגאל הסופר

 בקיבוץ נולד זון,
שנה, 31 לפני נען
 בית- במושב גדל

כ מתגורר שערים,
מ בירושלים, עת

בתל־אביב. אוהב
דו השאר בין היה

 מאיר גולדה בה בתקופה מפא״י, בר
ויח כלכלה למד המפלגה. מזכירת היתד.

ובארצות־הברית. באנגליה בינלאומיים סים

אחימאיר

נק הנשיית, המועמדת סופר, אסתר
 של כממלאת־מקום השבוע כבר בעה

 (היולדת לידה לחופשת היוצא שמעוני,
 אסתר, אלון). מרים השדרנית רעייתו, היא

 שהיתר. מוסמכת מורה ירושלים, ילידת
ול לאם לאשה, תוכניות ועורכת קריינית

 השתלמה בקול־ישראל, הנוער ופינת ילד
 על ובאירופה בארצות־הברית בטלוויזיה

 אונסק״ו. מטעם שקיבלה מילגה חשבון
 הילדים תוכנית את שהולידה היא זו היתד.
 שנכנסה וסוסו, סמי
ה לפולקלור כבר

ישראלי.
עו שאין עובדה

תוכ עליה: ררין
והנו הילדים ניות
ש בטלוויזיה, ער

מופ סופר אסתר
 בתוקף עליהן קדת

 כמפיקה תפקידה
 האחראית בכירה
ה הן זה, לתחום

 היחידות תוכניות
ה בתחנה כמעט

 הפועלות ישראלית
מש בלי תקלות, בלי בעיות, בלי כהלכה

 לכך, הסיבה זוהי גבוהה. רמה ועל ברים
 מנהלת לתפקיד כמועמדת הועלה ששמה

הסי גם זוהי בעברית. התוכניות מחלקת
 הנוכחי, בתפקידה להשארתה האפשרית בה
ולנוער. לילדים בתוכניות לפגוע שלא בדי

גיל

הח מנהל :בנושא פיקנטי פרט
 התפטרו. — וטסלר שילון — וסגנו דשות
לס עומד בעברית, התוכניות מנהל צחי,
 מפקחת להפקה. ולעבור תפקידו את יים

 מתפקידה התפטרה דר אסתר הפילם עורכי
 הבמאים מפקחת ביותר. קצר זמן לפני

 מפקח חודשיים. לפני התפטרה לוץ יהודית
 נחמה שמעון הקול-תמונד.) (רשמי ו.ט.ר.
 הסיבה: באירופה. ארוכה לחופשה יוצא
 מאותה ההנהלה. מצד הטכנאים כלפי היחס
 ניידת מפקח גם התפטרות שוקל סיבה

 קובר אלי השידור
 הראשיים והמפקחים

 ודב ריימונד לוי
__ טיין.גולדש

עו הכל: לא זה
 יעקב קלעים, רך

 אף שוקל בן־הרצל,
לחופ יציאה הוא
 מאוד. ארוכה שה

מח ראשי חמישה
שי מתוך — לקות

 על חתמו — שה
 יגאל לשר המכתב

להק הקורא אלון,
 ועדת־חקירה מת

 בטלוויזיה העניינים של יסודי לבירור
האחרונה. בתקופה

 יוצא ואינו מזדעזע אינו אחד איש ורק
 ממקומו. זז ואינו מתפטר אינו לחופשה,

 השידור. רשות מנכ״ל אלמוג, שמואל זהו
התפט על בחדרי־חדרים מלחשים כאשר
 משאת- יותר בזה שיש הרי הקרובה, רותו
 ש- אלד, מצד ברורה ידיעה מאשר נפש

השמועות. את מלחשים
 נכונה, זו ידיעה דעתם שלפי אלה, אולם
כיו פורת לאה של בשמה לנקוב יודעים

 השדרנית פורת, אלמוג. של הטבעית רשת
כ מכהנת מקול־ישראל, והמנוסה הותיקה

החי במשרד לתרבות האגף כמנהלת רגע
 אלון לשרים מקורבת והיא והתרבות, נוך

 של — המאוכזבים — מתומכיו וגלילי,
אלמוג.

סופר

ה לשידור להתנגד ׳מסודר, עצמו הרגיש
ה את קיבלו יותר טובה ברות כתבה.
מנה — הסיור בהמשך הקורבנות מתיחה

 הקיבוצים וחברי ידוע ירושלמי מפעל לי
וצובא. החמישה מעלה

 העובדה היתד. המתיחה שבכל העוקץ
כ נסתרות, היו לא הטלוויזיה שמצלמות

במתיחה. כלל בדרך שמתבקש פי
 הצחוק, לגלי מעבר שלום. :כולם

 של ברגע הכתבה, בתום הצופים, חשו
 שאל המפוברק גובונדי נשיא כאשר אמת,

שא שלוש המפוברק, המתורגמן באמצעות
דע ״ימה מפוברקות: לא לגמרי — לות
 סיכויי לדעתך ״מהם השלום?״ על תך

 אפריקה יכולה ״ומה יארינג? שליחות
 של אחד פה התשובה למענכם?״ לעשות

 גם רובם שלום. בעד הישראלים: כל
יארינג. בשליחות תמכו

 ללא היתד. כתבת־המתייחד. חדשנות.
 הטלוויזיה, לגבי התוכנית. של שיאה ספק

 המסורת במיטב חדשנית, כתבה זו היתד,
 בשיטות נקטו שכתביו הזה, העולם של

הת דן (אודי רבות שנים לפני כבר אלה
להנ קרן למען ברחובות אזרחים רים

 לראש התחפש אגור יעקב דן, אורי צחת
הלאה). ׳וכך גרמני, עיר

ה היה בתוכנית אחרת חזקה כתבה
 ואדי מהומות גיבור בן־הרוש, עם ראיון
ובהי בסיבלו, בכנותו, שהרשים סליב,
אור הראיון: ליקויי שבו. המרירות עדר

 לתוכנית האינטגרלית ואי־השתייכותו כו
סאטירית.

 של הפזמונים וביחוד הקישור, קטעי
 דיין, תיקי על־ידי שהושמעו ׳מנוסי, •דידי

האמ במלכת ר׳וח-הופעתה את ושהזכירו
 עדינות נקודות בגילוי־לב חשפו בטיה,
התוכ תזכה מתי עד השאלה, את והעלו

 לגבי והמשופרת במספר, השנייה — נית
 להאמין, היה קשה לחיות. — קודמתה

 המשכו את ירשו הטלוויזיה של שהבו׳סים
 של ידיהם ׳מעשה זה, מסוג גילוי־לב של

בן־אמוץ. דן של מסוגו ׳משמעת חסרי

תדריך
 ,24/11 ד (יום השכוע סרט •
פסי סרט — השביעי הצעיף — )20.4

פסנתר־ להיות ההופכת נערה על כולוגי

ם״ ודורון תאומי ב״פרנהיי
עגנון לפי

ב והמתנסד, השתלטן דודה בלחץ נית
 ׳מיוחד, פסיכולוגי ובטיפול ריבות אהבות

 בעצם נתונה שאהבתה מגלה, שהוא לפני
 ג׳יימס טוד, אן :משתתפים המבוגר. לדוד

 הפסיכולוג. בתפקיד לום והרברט מייסון
ד זו י• ״ י עי )18.15 ,25/11 ה' (יום ג

בער וויכוח סרט — ׳בקיבוץ ערבים —
 פיקנטי. נושא על עברי תרגום עם בית

גורן. יצחק — במאי .למדן, יעקב :מפיק
)20.30 ,15/11 ה׳ (יום תיאטרון •

 בהשתתפות עגינון ש״י לפי פרנהיים —
 ברוך סגל, רות תאוימי, עודד דורון, דינה
תס ואחרים. ׳בדנשטייד׳כהן מרים דוד,
יזרעאלי. יוסף — ובימוי ריט
ת רחוב • עו ת פ ה ,25/11 ר (יום ה
 אמריקאית חינוכית תוכנית — )15.00

 שחק- הגן, בגיל לילדים מאוד מפורסמת
 ׳בגלל ׳מחלוקת, עוררה באנגליה רנתה

 ועדה להקמת והביאה שבה, האמריקניות
ש הישראלי, החינוך במשרד מיוחדת
בטל בארץ התוכנית הצגת את אישרה
 לילדים. בידור כתוכנית הכללית וויזיה
)20.30 ,28/11 א' (יום תעודה י•

ל בתוכנית גולדברג. לאה המשודרת —
 האר׳מון בעלת המחזה מן קטע יוצג זכרי׳

 גבריאלי! ומרים שילה יצחק .בהשתתפות
 בנאי, יוסי מפי שירה פרקי יושמעו בו

 לזביץ. ופאני חלפי רחל חריפאי, זהרירה
דן. סרטי — הפקה שובל. ׳מנחם — במאי
ם • מרנג(יו — )20.30,30/11 ג׳ בו

ב הקיבוץ ישל עתידו על פתוח ויכוח
רובינ אמנון פרופסור מנחה: ישראל.
אמוץ. חנינה — מפיק שטיין.


