
טלוויזיה
עסקים

טפילים
ה גב על הטלוויזי

תוכ כי שגילו זריזים, פרטיים .מפיקים
 פופולאריות הן לילדים הטלוויזיה ניות
והר הזדרזו כאחד, ומבוגרים ילדים בין

המוניטין .ניצול תוך תיאטרון מופעי כיבו

122)
 גווע איו

העולם? מצפון
 הוא עצמו. את אכל בן־פורת שייקר,

 מעביר ■אותו תפשה שהמצלמה ידע, לא
מש בעלת הדה בתנועה צווארו על יד

ה לקצר. לחתוך. ביותר: ברורה מעות
 ■כלפי מופנית היתד, משמעית החד תנועה

ש מי אבידן. שמעון מאוד: נכבד אדם
השח במלחמת גבעתי, חטיבת !מפקד היה
 באמצע בדיוק קרה זה נדהם. אבידן רור.

 האזרחים מלחמת של מהלכיה על הסבריו
ה השעה תוכנית נושא שד,יתד, בספרד,

ארוך. היה ההסבר צדק. בן־פורת שלישית.
 מאחורי שסופר הסיפור, היה מיותר לא

 נסיבות על בתוכנית, לא אך הקלעים
 בספרד, האמריקאי המתנדב של פציעתו
נפ שהייתה פעם ■כל פריי. פיטר הבמאי

 שולחים היו קטנה, עמדות ■מלחמת תחת
,21־ד בן פריי, פיטר הטוראי הסייר את
לחלוטין, חשוף כשהוא גבעה ■ראש אל

 בקרב נעשה מה באמצעותו לגלות כדי
בידו. נפצע ההזדמנויות באחת האויב.
 יו״ר ■סגן שהיה ימי יסגל, שמואל עו״ד
סי לספר הידבר, לא הזה, העולם תנועת

 הצליח לשבח ראויה בהתאפקות פורים. !
 המוחלט, הביטול לשמע זעמו את לבלום נ

ה המתנדבים את ליבנה אליעזר שביטל
ה לבריגאדות שהצטרפו ארצישראליים,

 ב- (מיל.) מג״ד סגל שמואל בינלאומיות. ו
 ב־ השורה מן לוחם מהם, אחד היה צר,״ל

 ליבנה, לקצונה. שהגיע ,13,־ד בריגדה
 וה־ הבדלנית הדיעה את בתוכנית ייצג

ה שבל הרוצים אלה של שוביניסטית,
סבו אך צרה, בעת ליהודים יעזרו גויים

 ש- מכדי בעיות מספיק יש שליהודים דים ן'
הבלתי־נעי־ הופעתו למרות לגויים. ־־;יעזרו

 בניגוד לתוכנית. חיוני ליבנה היה ?•מה, ן
 ביטא ליבנה, של הריאקציונרית ולגישה

 בעלי של הנפשית והמצוקה המבוכה את *,ן
 במאורעות להם היה שאיכפת ^המצפון,

 להצ־ שניסה אבידן, שמעון ,30,-ד ,עשנות
ה התנועה של העויינת הגישה את ^דיק

 למלחמת להתנדב שרצו לחבריה קיבוצית
 שעה אותה ששרר הקשה במצב ספרד,

בקיבוצים.
 ואלוף בר־לב חיים רב־אלוף הרמטכ״ל ׳

 לשייקה פרטי באורח אמדו טל, ישראל
 ה־ תוכנית זו היתר, כי לדבריו, בן־פורת,

 שהוצגה ביותר הטובה השלישית ישעה2,
כה. י!עד

 השלמה התוכנית זו היתד, ספק ללא
השלי השעה במסגרת ביותר והמגובשת

 הצוות אנשי בין שהוויכוח העובדה שית■
 בסרטו שהוצגו המאורעות, תוכן על (סב

 ב־ למות רוסיף פרדריקו של התעודתי
ד,תוכ־ ׳משתתפי שלכל והעובדה למדריד,

 והם לומר ימה היה מהכלל יוצא בלי נית
 את ששירתה היא לומר, איד גם !ידעו

התוכנית.
 עסקו לא התוכנית שמשתתפי רק חבל

 מלחמת של האקטואליות בהשלכות כלל
 ל- הבינלאומית ההתנדבות ופרשת ספרד
 בעצם שקורה מה הרפובליקאים. |עזרת
ה עמדת ההודית, בתת־היבשת אלה ימים

 ב- הידיעות וחילוקי זו בפרשה מעצמות
 את לספק יכלו הבינלאומית, דעת־הקהל

בתוכנית. חסרה שהייתה האקטואליה ,מידת

1

הטל כוכבי ובהשתתפות הטלוויזיה של
תי היה זה גל על שעלה הראשון וויזיה.
 מיקי והמפיק האמרגן של מולן אטרון
 פופאי, עלילות בשם מחזמר שהעלה פלד,

ה הדמויות ״על המודעות לפי המבוסס,
 הטלוויזיה״ סרטי סידרת של מקוריות

 חבש דורג׳ הוא הלוא סמי בהשתתפות
וסוסו. מסמי

 גבה על לחיות הראשון שהניסיון אחרי
 הדש. נסיון נולד יפה, עלה הטלוויזיה של

ב בבית־ההסתדרות פורסמה שבוע לפני
מ עין למראית ■תמימה מודעה ירושלים

 כתוב היה בה המכס, הנהלת עובדי טעם
 העובדים לילדי כי לבנה, קידוש באותיות

 מבחר — משחקצב לחודש 16ב־ יוצג
 בהשתתפות לילדים הטלוויזיה תוכניות

 בהשתתפות יוכן גוריון וישראל עדי נירה
מ פאר ומני וסוסו מסמי איברהים ג׳וריג׳

הגדולה. ההפסקה
 הכלכלית המחלקה מנהל בן־עמרם, אלי

 לפני רק מכעס. רתח רשות־השידור של
 נירה משחקצב, כוכבת פנתה שבועיים

אס אל גוריון ישראל ובשם בשמה עדי,
ו ילדים לתוכניות האחראית סופר, תר

ב לשלב רשות וביקשה בטלוויזיה, נוער
 מש־ מתוך קטעים סולן משרד של מופע

יא הבמה שעל מפורשת בהבטחה חקצב,
 טל- מתוכנית נלקחו אכן הקטעים כי מר׳

 היתד, השידור רשות תשובת זז. וויזיה
 רשם אצל רשום משוזקצב השם שלילית.

 רשות־ שם על 32276 בסימן המסחר סימני
 וחמישים מאה שרשומים כפי השידור,

ש טלוויזיה תוכניות של נוספים שמות
במט יחיד, זכויות עליהן לטלוויזיה יש
 בידור סוחרי ידי על ניצולן למנוע רה

למיניהם.
 רשות־ה־ של היועץ־ר,משפטי כהן, נתן

באמצ מניעה לצו בקשה הגיש שידור,
ה לפרקליט בכיר סגן ברגזון, חיים עות

ב״משחקצב״ עדי נידה
הבידור בשוק ניצול

 את הוציאה בן־פורת ■מרים השופטת מחוז.
 בו נאמר לאלתר. המבוקש המניעה צו

מו לארגן אסור כי משמעית, חד בצורה
טל תוכניות תוכנם או שימם, אשר פעים,
 עו״ד פנתה בידה המניעה צו עם וויזיה.
ה של המשפטית היועצת שלום, כוכבה

מש אל השידור ברשות הכלכלית מחלקה
 השופטת החלטת את והביאה סולן רד

 י האמרגנים תגובת היתד, מה לידיעתם.
 כלל ■כולל אינו המופע ■כי לה, נאמר
 המודעה פירסום משחקצב. מתוך קטעים

 ילדים של דעתם לגנוב נסיון לפיכך היה
 שלא דברים בפניהם להציג הבטחה תוך

להציגם. כלל התכוונו

שמיות
ס דיך רי סו הי
הג׳ז מישדד של
 הטלוויזיה של האפשריים התחלואים כל

 מישדר של ההפקה בשעת נתגלו הישראלית
 התרבות בהיכל שנערך הג׳ז, ענקי מופע

 שלישי ביום לשידור יובא אשר בתל־אביב,
 רצופה היתד, ההפקה דרך הבא. בשבוע

בזיונות.

גולביזיון
התעללות

הסנווט באוהלי
מי בשקט. זה על לעבור אסור

 רשות או הטלוויזיה בהנהלת שהו
 על הדין את לתת חייב השידוד,

טל צופי ברבבות החלמאי הזלזול
ביטוי לידי בא שהוא כפי וויזיה,

אלמוג מנכ״ל
 אב רבבות, האחרון. החמישי ביום

 רתוקים צופים, אלפי ימאות לא
 לתוכנית בערב חמישי יום מדי

 זהו השבוע״. ״מישחק הספורט
 בשבוע, שפעם היודע מוגדר קהל

 את מקבל הוא מוגדרת, בשעה
 ספורט, חובב ■שאינו ימי לו. המגיע

לקולנוע. ללכת יום באותו יכול
במס היה כשניתן דווקא והנד״'

 את — חי משחק לשדר זו גרת
 תל־ מכבי בין הכדורסל ׳משחק
הנ החליטה לפאנאתניקוס, אביב
קונצרט. לשדר הטלוויזיה הלת

 ב־ לחזות יכלו צופים 3000 רק
מחי שילמו רובם עצמו. מישחק

 לכרטיס. ל״י 50ל־ 25 שבין רים
הא הספורט חובבי מרבבות אבל

 האפשרות נשללה במדינה חרים
 אחדי הטלוויזיה באמצעות לעקוב

ה מחלקת אנשי המותח. המישחק
 כל את עשו הטלוויזיה של ספורט

המשחק. את לשדר כדי המאמצים
 גילו הטלוויזיה מנהלי אבל

מרו וקשיחות אטימות רצון־רע,
וצינית. שעת

ה לצופי רק שלא לציין ראוי
 במשחק לצפות ניתן לא טלוויזיה
 ישי- מאזיני גם המשודר. הכדורסל

 יחי דיווח קיבלו לא דורי־ישראל
 צה״ל גלי תחנת רק מהמשחק.

 לעשות צריכה שהיתר, מה עשתה
 העבי־ הממלכתית: השידור רשות

מהמישחק. וחי שוטף דיווח רה
 רק זו תופעה ליחס אפשר אי

 מנכ״ל של ספורטאית לאי־תודעה
הממו או אלמוג, שמואל הרשות

 תדמור, ישעיהו הטלוויזיה, על נה
 כחדל־אישים זיו בפרשה שהתגלה

 שהם ימה עצמאית. עמדה כל חסר
בצופים. התעללות היתד, עשו

באמ המופע את לצלם היתה התוכנית
 מופע איכות. הסיבה: ניידית־חשידור. צעות

 ענקי יחד הופיעו בו כזה, נדיר חד־פעמי
 הצדיק זה, בהרכב מעולם הופיעו שלא ג׳ז

 בגלל בוטלה התוכנית מקסימלית. איכות
הטכנאים. אז שנקטו סאנקציות,
 ׳הצילומים התחלת לפני ימים שלושה

 את הביעו והטכנאים הסאנקציות הוסרו
 את ■להכין כדי עילאי מאמץ לעשות רצונם

 מטעמו הסירוב בא הפעם לשידור. הניידת
 השידור רשות ישל •הראשי המהנדס של

 הוא העורב גם ישיר ציפור באין גל. שילמה
מצ חמש באמצעות צולם המופע זמיר.
 בדיוק ביותר), יקר שהוא (דבר פילם למות
 שה־ למרות הבמאים. של השביתה ביום

 לצאת הוועד אישור את קיבלו צלמים
הצילו שבתום התוצאה, היתד, לעבודה,

ל הגיע כאשר המצולם הסרט נעלם מים
ביותר. מסתורי באורח ירושלים

 בשם כזד, דבר מכנים מסויימות בארצות
ש כדי מאמץ כל נעשה בארץ ס׳בוטאד.

 אחרי רק כמוס. סוד בגדר ישאר העניין
 בליתי פניות ואחרי ימים מספר שחלפו
 קצין־ הצליח להפקה, האחראים של פוסקות
לג פרלוב, ישראל הטלוויזיה של הבטחון

 הכחיש לשיטה, נאמן אגב, הסרט. את לות
ה כל את הזה העולס כתב בפני פרלוב
פרשה.

 ריב היה הבזיונות בשרשרת הבא השלב
 הפילם עורכי הסרט. עריכת בעניין גדול

 שהסרט כדי משקלם כובד כל את הטילו
 ב־ ולא בירושלים הטלוויזיה בבית ייערך

 וגאוות המוסד יוקרת הסיבה: תל-אביב.
ה הטלוויזיה צופי אלפי מאות המקצוע.
 הג׳ז במופע מיוחד עניין ימצאו ישראלית
 זו, אומללה פרשיה תיאורי בלי גם המקורי,

 עלה דמים באילו לדעת זכאים הם אבל
 להקרנתו שעד לקוות רק נותר העניין. כל
נוספות. תקלות זה לסרט מצפות לא

תדריך
ד׳ (יום למטה מי למעלה מה *

לחנוכה בידור תוכנית — )17.30 ,15/12
מש ארצי. שלמה — מארח לילדים. —

 יוסי חן, שולה חבקיין, דרורה תתפים:
 ומיכה סמואל עמנואלה הרקדנים ידין,
 דוב אמנותית בהתעמלות הארץ אלוף נס,

 בתפקיד דגן ועזרא שריד מקיבוץ לופי
תל תסריט, התוכנית. של התעלולן הקוף

צמח. יוסי — במאי אליגון. מה
 ,15/12 ד׳ ־-(יום השבוע סרט י•

 ה־ סרטו — לנשר ראשים שני — )20.50
דמיו מלכה על קוקטו ז׳אן של אמנותי

 באנאר־ ד,מתאהבת מפואר בארמון נית
 לבעלה מפתיע דמיון הדומה צעיר, כיסט

ל ומיועד רבה באיטיות עשוי המנוח.
 ז׳אן פיאד, אדוויג׳ משתתפים: טעם. אניני
מ׳ונפור. וסילביה פארה
 — )20.30 ,16/12 ה' (יום קלעים ו•

 רו־ ג׳. אדוארד הקולנוע כוכב עם פגישה
 שחקני — כהן ברשנטיין ומרים בינסון
מהצ הדים בלילה; ולא ביום לא הסרט

 קטעים ;בניו״יורק היה חסיד איש גת
מודרניס ומגמות סליק, מר המחזה מתוך
 ציונה לביא, רפי תערוכת באמנות: טיות

 בתל- האמנים בביתן אולמן ומיכה שמשי
 מוסיקלי הפנינג — מולטימדיה ; אביב

מ וקטעים תל־אביב במוזיאון שהתקיים
 בדרך המבוצע נסיוני מחזה — הנחש תוך
ל בית־הספר ידי על פולחני טקס של

 ברמת- צבי בבית והקולנוע הבמה אמנות
 מיכאל בית־היספר מנהל של בבימויו .גן

רוטנברג.
םגוריו אבא • )21.15,17/12 ר (יו

 פי על הבי.בי.סי. של חדשה סידרה —
מג- ביו בלזק, דה אונורה של הנודע ספרו

חנוכה כתוכנית ודגן ארצי שלמה
המשתולל הקוף

 הכסף של וחשיבותו כוחו את הסופר תח
 הצרפתית החברה של השונים במעמדות
.19ה־ המאה בראשית

 ,19/12 א׳ (יום ישראלי כידור •
 יוסי בהשתתפות: גשם טיפות — )21.10
 אברהם ייני, ליאור גורן, עדנה בנאי,
 חיים הפרברים, גוריון, ישראל הפנד,

 עירית ברקן, מוטי אלכסנדרה, אמיתי,
 יהודה — במאי ואחרים. גל דובי סנדנר,

נאמן.

1789 הזה העולם30




