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 גמישונים • גרבונים
אקסטרוכים ארמנים

 מיקרומש בסו־ינת
ימיס מארכת

טלוויזיה
הקרעים אחור■ ם

ת מו ח מל

דים הו הי
 בשידורי תקדים חסר מעשה היה זה

 תוכנית במיסגרת הקטן, המסך על ישראל.
ה של הצבאי הכתב הופיע השבוע, יומן

 לסקור היה שאמור בן־ישי, רון טלוויזיה,
 פניו הלבנון. בגבול השבוע מאורעות את

 לכך הסיבה סבר. חמורות היו הנעריות
 מחה סקירתו בתום מהרה. עד התגלתה

 ש־ על (מיל.). צנחנים סרן שהוא רון,
 לאזור להתקרב עתונאים על אסר צה״ל

בלב צה״ל פשיטת שנערכה בעת הגבול
נון.

 דעת־הקהל על בקרב מנצחים ״המחבלים
 סקירתו, את הצבאי הכתב סיים בעולם,״

 בשל צה״ל, צמרת את מכל יותר שהדהימה
העזתה.
 הערבים הפידאיון עם שהמלחמות שעה
מלחמות התנהלו נמשכו, עדיין בגבול

כן־ישי כתב־צבאי
לצה״ל נזיפה

*
 :פתרון לו נמצא שטרם במישור היהודים

סי את שהוליד מה והעתונות. צה״ל יחסי
 היתה לא רון של והביקורתי הנזעם כומו

 את לסקר היה אמור שהוא העובדה רק
הטל עבור בלבנון המשוריינת הפשיטה

 האחרון, ברגע בוטל מינויו אך וויזיה,
 היה רוגזו שר־הבטחון. בהוראת כנראה
 בשבוע להם עד שהיה להתפתחויות ביטוי

האחרון.
ם חי ת ת מו ל. א ב ח ל שרץ לפני ה

 צוות עם בן־ישי רון שהה הלבנון, גבול
 בסיני. שנערך צה״ל בתרגיל הטלוויזיה

 לצופי התרגיל על לדווח מאשר יותר
 הפעלת את לתרגל היה אמור הטלוויזיה,

ש במקרה לשידור החומר והעברת הצוות
 התרגול היה זאת מבחינה מלחמה. תפרוץ
מלא. כשלון

 מלאה כתבה יום כל הבין אומנם הצוות
ו השליחים הצנזורה, אך לשידור, מובנה
 אחת יד חברו בטלוויזיה התוכניות עורכי

לפ אחת הגונה כתבה שידור למנוע כדי
מהתרגיל. חות

 אחי- יעקב הצליח שישי יום לקראת רק
 הפח מן ללקט השבוט, יומן עורך מאיר,

 עבור בן־ישי ששלח החומר שאריות את
 השבוע, לסוף התרגיל על מסכמת כתבה

ביותר. גרועה היתה הטכנית שאיכותה
 לירושלים, מהתרגיל בן־ישי חזר כאשר
 בבנין הסיפין אמות את זעקותיו הרעידו

התר על הרביעית הכתבה את הטלוויזיה.
לשידור. ידיו במו להביא דאג גיל,

 ממנו נמנע שבאשר טבעי, רק זה היה
 צה״ל פשיטת על יומיים כעבור לדווח

הכת שאר כמו מתוסכל רון היה ללבנון,
מצ לאחרונה תפקידם שכל הצבאיים, בים

 דובר מפי יבשים דיווחים בקבלת טמצם
 לאזרחי לדווח אפשרות כל ללא צה״ל,

ה על מהימנים עתונאיים דיווחים ישראל
ההתרחשויות. ממקום מתרחש

 של הצבאי הכתב של הפומבית נזיפתו
 צה״ל, בשלטונות הממלכתית הטלוויזיה

 צה״ל שלטונות מתחו זה בנושא כי הבהירה
מדי. יותר החבל את

והק<בוצג<?
שטי שלושה פרושים היו הריצפה על
 ספוגי שטיח מעליו רגיל, שטיח חים:
 המלכותי. השטיח רבב, מכל נקי זה, ומעל

 של מלבותו בם ניצב השלישי השטיח על
 סי- היילה הקיסרים) (קיסר הנגוס־נגוםטום

 בשולי ישב הנגוס אתיופיה. שליט לאסי,
מגי רגליו קצות היו לא אחרת כי הכסא,

 ישב ממנו נמוך כסא על לריצפה. עות
 נמוך גבתי. חיים הישראלי, שר־החקלאות

 יצחק רכן ברך, כורע כשהוא משניהם,
בהרצליה. ההסרטה אולפני מנהל קול,

 ב־ שבועיים לפני התגלתה זו תמונה
 פתיחת בטכס אתיופיה, בירת אדים־אבבה,

 בו הישראלית, התעשיה מוצרי תערוכת
 של נציגה גבתי הכבוד, אורח הנגוס היה

 של זמני כתב קול ויצחק ממשלת־ישראל,
הישראלית. הטלוויזיה

 לא ללוד!״ הקיסר את ״לסחוב
 נכון יהיה אולפנים שמנהל קורה יום בכל

המ אם אבל כתב־מקליט. לדרגת לרדת
 קיבוצניק גם הדי מלוכה, בחצר הוא דובר

השפלה. בכך יראה לא כאיציק לשעבר
 הצלם עם יחד לאדים־אבבה הגיע הוא

 כדי אלדד, אילן והבמאי גורפינקל דוד
 התאחדות- עבור התערוכה על סרט לצלם

 הזדמנות באותה בישראל. בעלי-התעשיה
ה לטלוויזיה כתבות שתי גם הצוות הכין

 הע- משימתו זו שהיתה קול, ישראלית.
לתקרית. וגרם כמעט הראשונה, תונאית

הת הקיסר, אל מדי יותר התקרב כאשר
 והיתרה האתיופי שר-החצר לעברו פרץ

רומ הוד אל ולהתקרב להוסיף שלא בו
 הכל שבסך ״הסברתי קול: סיפר מותו.

 אחת שאלה הקיסר את לשאול רוצה אני
כללי את בכך שהפרתי כנראה בלבד.

הנגוס לרגלי כורע קול איציק
לכתב הפך המפיק

 להפנות^ רציתי שאם לי נאמר הטכס.
 מייוז בקשה להגיש עלי חיה לקיסר, לה

 מראש.״ יומיים זה לצורך
 הצילומים את הצוות ניהל המזל למרבית

 תקריות מתרחשות היו אחרת בעברית.
 כאשר למשל כמו נוספות, דיפלומטיות

 את ״תסחוב :בעברית גורפינקל צעק
 ליד, לצלמו היתה (הכוונה ללולו״ הקיסר

 בתע-.׳ שהוצג הישראליות התרנגולות לול
 1ב־ לבקר לנכון מצא שהקיסר העובדה

 בשעהן דווקא הישראלית, בתערוכה פומבי
ה של שרי־החוץ בנס התקיים שבבירתו

ול לציון ראויה אפריקה, לאחדות ארגון
להצ האתיופים העדיפו זאת לעומת שבח.

 ישראל, להם שמגישה הסיוע את ניע
 צוות ביקש כאשר הישראלים. מעיני אפילו

היו את לראיין רשות הישראלי ההסרטה
 דחו אדים־אבבה, למשטרת הישראלי עץ

רבה. באדיבות הבקשה את האתיופים

 לאוזניו. כשאוזניות בהירה בחולצה •
חבש. קיסר של בנו הוא לידו, המזוקן האיש

1600 הזה העולם


