
 - בטלוויזיה האלימות
להמוני□ חיסון זריקת

 עליהם הטלוויזיה, של החורף תוכניות
 להכניס אמורות שהיו רבות, כה דובר

 של חדש לעידן הישראלית הטלוויזיה את
 ומ־ הולכות ומקוריות, מרתקות תוכניות
 הקו כי מתגלה לשבוע. משבוע1 אכזבות
 וחזרה המלל על דגש הוא שלהן הכללי

׳מצולמות. רדיו תוכניות אל
 תוכנית החורף בתוכניות יש אס אבל
״ה הסידרה הריהי בזיון, ממש שהיא

 שהתגלתה כפי הטלוויזיה״ על טלוויזיה
והאלי ,הטלוויזיה שלה הראשון בפרק
מות.״
אומ התמודדות זו היתה שהוצגה, כפי

 בטלוויזיה להופיע שרצו צופיס בין ללה
 על להשיב שרצה צוות לבין ולהתבטא,

 קישר כל ללא ישאל, עצמו שהוא שאלות
המחנות. שני בין

ל גייס מדזיני, מירון התוכנית, עורך
 את גיל, צבי הטלוויזיה דובר את עזרתו
 ופסיכולוג, סוציולוג קלוס, היי הבמאי

 לכל שידוע ימה באמצעותם להודיע כדי
תוכנית בכל שכמעט :טלוויזיה צופה

בהצ וכלה פופאיי מסרטי החל טלוויזיה,
אלי של גדושה ימנה יש שקספירית, גה

עצמם. בחיים כמו מות,
ה סביב בעיקר שסבב — הוויכוח

 או מועיל רנב או טוב זה האס שאלות,
 עקר היה — אנטי־חינוכי או חינוכי מזיק,

 לא הצוות אנשי ולא המנחה לא מיסודו.
מ וזאת נכונים, לאפיקים להטותו ידעו
הב ולא מראש לעצמם ביררו שלא שום
ה באה פונקציות אלו לשואלים, הירו

אח חיים בשטחי כמו בטלוויזיה, אלימות
למלא. רים,

 שהוזמנו הצופים אחד דווקא זה היה
 מר־ עמירם החיפאי עורך־הדין לאולפן,

ה נושא להגדרת במקצת שהתקרב ל״פ,
המשת שהאלימות הזכיר כאשר וויכוח,

 מזו במהותה שונה אינה בטלוויזיה קפת
אדו כיפה כמו ילדים בסיפורי המופיעה

שלגיה. או מה
סי שדווקא העובדה דבר, של בסופו

 הפולקלור, וסיפורי האגדות הילדים, פורי
ש הס קיצוניים, אלימות תיאורי המכילים
 על והתחבבו הדורות במרוצת השתמרו

ה את המכילה היא לדור, מדור ילדים
האלי כך כל פופולארית מדוע תשובה

 בתיאטרון בקולנוע, כמו בטלוויזיה, מות
בספרות. או

 מדיומים באמצעות המובעת האלימות
 פסיכולוגית. חיסון זריקת מעין היא אלה,
לחיות המודרני לאדם המאפשרת היא

יומ תופעה היא בו שהאלימות בעולם,
 נב־ וללא מתמידים פחדים ללא יומית,
 עס הזדהות של הפונקציה מלבד רוזות.

 מעודנת התפרקות המאפשרת התוקפן,
 של ביותר החשוב תפקידה זהו מאלימות,
המלאכותית. האלימות
 את ושוב שוב לשמוע אוהבים ילדים
 והזאב, אדומה כיפה על המפחיד הסיפור

 לחלק הפחד הופך כך ידי שעל משום
 להיות וחדל עולמם, ומתמונת מעצמם
 להתקד צריכים הבריות היו לוא מפחיד.

מכ היו כשלא אלימות, של בתופעות
סי באמצעות לכך מראש אותם שירים
 התגובות היו וטלוויזיה, סרטים פורים,
עומ היו לא הס חולניות. תגובות שלהם

בכך. דים
 התקרב לא הטלוויזיוני שהדירן חבל
 הטלוויזיה של זה תיפקוד לאזכרת אפילו

 לוא ההמונים. בפסיכולוגיית וחשיבותה
למס בהכרח מגיעים היו זאת עושים היו
 האלימות, לגבי שהותרה שהרצועה קנה
ברש כמקובל המין, לגבי גס להתירה יש

ל ניתן כך בעולם. רבות טלוויזיה תות
 בריאות של למכשיר הטלוויזיה את הפוך

הציבור.
מ רק לא סבלה התוכנית של רמתה

ש הצופים מרמת גם אלא הצוות, רמת
 ללא מקרי באופן כנראה לאולפן, התמנו

 כאוסף ברובם והתגלו מוקדמת, ביקורת
ה המכתבים כותבי מסוג פטפטנים של

שהטל מה זה אם לעיתונות. כרוניים
 עצמה, על בדיון להעלות מסוגלת וויזיה

נוש על בדיון נכשלת שהיא הפלא מה
לה. שמחוץ אים

טלוויזיה
ביקורת

— כישלון עוד

וניצחנו!
 שידורי ״תיאטרון של הראשונה הצגתו
 ש״י של סיפורו לפי פרנהיים, ישראל״,

הטל מסך על השבוע שהוקרנה עגנון,
מכו כישלון אבל כישלון, היתד, וויזיה,

למחשבה. ומעורר מהנה, בד,
 יוסי הבמאי של כשלונו זה היה בעיקרו
 ביותר, מוכשר תיאטרון במאי יזרעאלי,

 רק לא לראשונה כאן להתמודד שנאלץ
תר עם אלא הטלוויזיוני, המדיום עם
 אם קולנועית. לשפה ספרותית יצירה גום
ספרו יצירה כל לגבי קשה מיבצע זהו

כש הדבר קשה וכמה כמה אחת על תית,
הספ ששפתו עגנון, של ביצירה מדובר
 שכמעט עד סמלים מרובת כה היא רותית
הסימנים. לשפת לתרגום ניתנת ואינה

הטלווי סרט סיפר דבר, של ביסודו
 החיצוני הסיפור את יזרעאלי של זיה

חו פדנהיים עגנון: של ביצירתו הכלול
 כדי אינגה, אשתו אל שבויים ממחנה זר

 זה ואחר לאחר. נישאה שבהעדרו לגלות
 להינשא צריכה שהיתר, ימי אלא אינו

וגי לראשונה פרנהייט הופיע כאשר לו,
 פרנהייט הר. תחת נקבר ההוא כי לה

 כשאין לאחר, שעשה מה על משלם
ונע שעשה מה עשה במתכוון אם לדעת

ה לתעלולי קורבן שנפל או כך, על נש
גורל.

 יזרעאלי יוסי חיצוניים. אפקטים
 להמחשת מדי יותר שנתפס משום נכשל

 יצירת הסיפור. של החיצוניים האפקטים
 ואפקטים תלבושות של כצירוף האווירה
ה משימתו היתד, כאילו נראית קוליים,

שהוק הסרט, של הראשון יחלקו עיקרית.
 וללא סוף ללא התמשך זה, לצורך דש

תכלית. וחסרת מייגעת בצורה צורך,

לפגי המוקדש הסרט, של השני חלקו
 לאינגה תאומי) (עודד פרנהייט בין שה

 מבוסס להיות חייב שהיה דורון), (דינה
 בוזבז הסיפור, גיבורי של משחקם על
קולנו אפקטים אחר בחיפוש הוא אף

 מעצם שגרעו אך כשלעצמם, יפים עיים,
 שקלחה העגנונית, הלשון למרות העלילה.

 של כשפה השחקנים מפי בטבעיות כאילו
 את ליצור יזרעאלי הצליח לא בני־אדם,
ה רוויית והדחוסה, הקודרת האווירה

 פגישת לגבי המתחייבת והרגשות, מתח
הסיפור. מרכז שהיא ואינגה פרנהייט

 יזרעאלי טלוויזיה. לא - קולנוע
 מדי ויותר שחקניו על מדי פחות סמך

 שהתגלה נאמן, יחיאל של מצלמתו על
 אסתטי יחוש ובעל ביותר רגיש כצלם

 לסרט סרטו הפך מכך כתוצאה מפותח.
במ טלוויזיה. לסרט מאשר יותר קולנוע

בצילו המסך את ימלאו ששחקניו קום
ה את גדש הוא מקרוב, מוגדלים מים
 מרחוק, מטושטשות אווירה בתמונות מסד

 בלתי אך היטב, אומנם מצולמות שהיו
טלוויזיה. מסך על יעילות

 ר גרועה היתח שההקלטה העובדה גם
 מקוטעת, בצורה לרוב נשמע התמליל
 שיוסי היה נראה הכשלון. את החמירה
ב להשתעשע מהיכולת השתכר יזרעאלי
 את לגמרי ששכח עד חיצוניים, אפקטים

השחק חשיבות ואת הטלוויזיוני החוש
זה. ׳מעין לסרט נים,

 של סיפור עם ההתמודדות עצם אבל
בטלוויזיה להגיש הנסיון ועצם עגנון,

אפקטים

 ויד תרבותית בצורה מקורי תיאטרון
 כשלד כמה עוד להערכה. ראויים צרת,

׳תנצח. והטלוויזיה — כאלה נות

כוכבים
הכל

תחיל כמלשחק ה
 בישראל קיים המקובלת, להנחה בניגוד

 גם קיימים תיאטרון. שוחר ערבי קהל
 מחסור יש אבל רבים. ערביים שחקנים

 הכלל מן יוצאת ערביות. בשחקניות עצום
שחק שהיא קזמוז, סמיד, היא זה, בתחום

מלידה. ■תיאטרון נית
 של החדשה התגלית היא קזמוז סמיך,

הישראלית, בטלוויזיה הערבית המחלקה

 דוד; ברוך — הגיס לשמאל: מימין •
 עודד — פרנהייס ;יזרעאלי יוסי — הבמאי
סגל. רות — והגיסה תאומי

 משירי הערבית התוכנית את מגישה והיא
ערב עלילה סרטי מתוך ■מבחר הסרטים,

 בשעה בערב שני יום בכל המוקרנת יים,
 בת היא בעכו. גולדה סמיד, וחצי. שש
 טרה בבית־הספר ומורה מוסלמית מינוס, 20

.69 בשנת בעצמה סיימה אותו סנטה,
 את סמיה זוכרת ביותר צעיר מגיל
 אביה, ובבית. בבית־הספר משחקת עצמה
 ונשמה אמן של נפש בעל אדם שהוא

 עודד• מספרה, ובעל צ׳לו •נגן בוהמית,
 שיגיונותיה. בכל סמיה את מעודד ועדיין

 בית־הספר, בהצגות ומשחקת שיחקה היא
 בעכו הנשים מועדון של הדראמטי בחוג

 בערים המופיעה ג׳השן, אדיב של ובלהקתו
ובכפרים.

 בו טלוויזיה מכשיר בבית שיש מאז
 וזד הלבנונית התחנה מישדרי את קולטים

מש לשחק סמיך. החלה הישראלית, ׳תחנה
 מבית־ חברות מזמינה הייתה היא חדש. חק

מרא בטלוויזיה: ומשחקת הביתה הספר
חד קוראת דמיוניות, תוכניות מנחה יינת,
 אתי משכה היא במקרה לא מציגה. שות,

 קמר, ויקטור הבמאי של לבו ׳תשומת
ב מקרי באופן סוף, סוף הופיעה כאשר
 בראיה אמיתית, טלוויזיה בתוכנית יותר,

ב ששודר והטקסי, המיני על קצרצר
למשפחה. תוכנית

 שונות באפיזודות אותה לשתף החל קמר
ה החלום אולם וסאמירה. עאדל בסידרה

 כל של נפשה משאת שהוא ביותר, נכסף
 דק להתגשם החל זה, בגיל צעירה נערה

ה לסרטי האחראית מנדס, ■מלכה כאשר
היש בטלוויזיה המוקרנים הערביים עלילה
 הסרטים, משירי התוכנית ומפיקת ראלית

 בתיד־ למבחן־מםך אותה להזמין החליטה
 נאסיב. ויקטור התואר יפה הקריין של מכו

 התפקיד את קיבלה שסמיה היתה, התוצאה
הנכסף.

 גם מגובשות דיעות כבר לה יש עכשיו
 מקצועיתז״, ״שחקנית לעתידה: ביחס

שחק לא. ואופן פנים ״בשום מתריסה, היא
 רוצה אני כסף. על חושבת מקצועית נית

 רוצה גם היא חובבת.״ שחקנית להישאר
יוד אינה עדיין אבל באוניברסיטה, ללמוד

 הופעתה על ללמוד. רוצה היא מה עת
 אף ״הזדעזעתי, אומרת: היא בטלוויזיה

 בתיאטמן. לא גם מרוצה, אינני פעם
 הופעתי על בבית אותי ברכו הפלא למרבה

נחמ חיית יפה, היית :לי אמרו החיננית.
 בשורה עמדו בבית־הספר והתלמידים דה.

מחטאות.״ לי וחילקו לבנין בכניסה

תדריך
 )19.30,1/12 ד׳ (יום גבורה שנות, •

 זכרונותיו פי על השניה העולם ■מלחמת
 צרפת — 1940 צ׳רצ׳יל. וינסטון סר של

הנאציים. הקלגסים מגפי תחת נופלת

 על שולט היטלר למלחמה. נכנסת איטליה
 רומא—ברלין הציר נצחון אירופה. כל פני

 של היחידה הברית בעלת מובטח. נראה
מ מהססת עדיין ארצוודהברית, אנגליה,

 פופ- לונדון מובהקות. בדלניות נטיות תוך
 של ביותר הגדולה שנתו הרף. בלי צצת

צ׳רצ׳יל. וינסטון סר

ט • ר ע ס בו ש )20.45 ,1/12 ד׳ (יום ה
 רווקה, אשה — ראשון יום שלפני היום —

מש בני על־ידי מנוצלת ובודדה מבוגרת
 בדרכה כסף. לה יש — הסיבה פחתה.
 נפגשת אחותה, בת של הבגרות לטקס
 הרומן אולם ובודד, גרוש גבר עם האשה

 בגלל שירטון על עולה ביניהם המתרקם
 יוטה :משתתפים המשפחתיות. הבעיות

גריינג׳ר. ופרלי באלזאם, מרטין האגן,

)18.15 ,2/12 ה׳ (יום שאליה ליי יש •
 צופים שאלות על משיב מוטחים צוות —

ב בערבית תוכנית זוהי שונים. בעניינים
 בגלל בחלקה המוחמצת עברי תרגום ליווי

הצו די חזותיות אינן שהשאלות העובדה,
 שהעימות כך בפילם, עשויות ואינן רך

טלוויז ולא בעיקרו מילולי־רדיופוני הוא
 אנטואן :במאי למדן. יעקב — מפיק יוני.

סאלח.

ם • עי ל  — )20.30 ,2/12 ה׳ (יום ק
ה בימת ואפנות: תרבות לענייני מוסף

 אחר דמדומי מתוך קטעים מציגה קיבוץ
בהת מחלוקת שעורר מחזה — הצהרים
 על בו מדובר ש ־ וון כי מ העובדת, יישבות

 הצילומים משדה כתבה משכרים. סמים
 יוססינוב פיטר את הפעם תציג באילת
 הגדולה המשאית :בארץ המצולם בסרטו
ב תופיע קלאוזנר מרגוט הקטנה. וקליר

 יוקרנו בסיום האוב. בעלת מהצגת קטע
 המתחדש התיאטרון של המופע מן קטעים

הרצל. בן יעקב — ומפיק עורך לי־לה־לו.

 ■היכול ולא - אתמול שלשום •
 תגובות — )22.00 ,3/12 ו׳ (יום עוכר

 בפליסונים, השבוע אירועי על פיקנטיות
 תיקי בהשתתפות ובסאטירות בראיונות

 כספי מתי פולק, יוסי שפירא, טליה דיין,
 מרדכי — ומפיק עורך צפיר. וטוביה

קירשנבאום.

ם ד״ר • ו (י ל ט לי )17.30,6/12 ב׳ דו
ש מאוד פופולארית מצויירת סידרה —

 ישראל. ילדי בקרב חיוביים להדים זכתה
• שפר. ראובן — דוליטל בעברית. קול פס

 ,7/12 ג׳ (יום השלישית השעה •
ב למות הסרט הקרנת לאחר — )20.30

 מלחמת על דיון באולפן יתקיים מדריד,
 זכרונות ויועלו וסיבותיה, בספרד האזרחים

 למעשה שהיתה זו, במלחמה מתנדבים של
השניה. העולם מלחמת לקראת כללית חזרה

1787 הזה העולם30


