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טלוויזיה
)26 מעמוד (המשך
 חדשות איש שהוא גיל עכבר. הוליד
להמ מתכונן הוא כי הסביר, אומנם בדמו

 המראה שזוהי אלא ארוך, במסלול ריא
 דובר, של בדפוסים עדיין החושב אדם של

הגבוהים. בחלונות הרשות תיראה כיצד
 ממלכתי־ מוסד כל כמעט יכול כיום

 מתאימים קשרים בעל רשמי־ציבורי
 טקסים לסיקור טלוויזיה צוותי להזמין
תהי של ברגע ולזכות חשיבות כל נטולי

 יזומות לכתבות ההשראה טלוויזיונית. לה
 ומעתו- רשמיים מפרסומים בעיקר נשאבת

 המספרים אנשים מצלמות המצלמות נים.
האירו את לצלם במקום האירועים, על

בע יש במקרה לגמרי בהתרחשותם. עים
חופ כתבים שלושה ובגליל בחיפה פולה,
 אחרים מקומות ומרץ. יוזמה בעלי שיים

 על קיימים אינם פשוט ישראל ברחבי
המחלקה. של הטלוויזיונית המפה

 אין היום שעד היא, הפשוטה האמת
 בירושלים הטלוויזיה של החדשות למחלקת

 השאלה לגבי מגובשת יסודית תפיסה שום
 חד־ מהדורת להיות צריכה מה היסודית,

 בילבול יש זאת במקום טלוויזיונית. שווז
 ודמוי חדשות של תערובת דברים, של

 היד מן בשיטת ומאגאזין פרשנות חדשות,
בחירה. כל ללא הפה, אל

 העורכים שטובי אחרי החמיר המצב
 כעכברים המחלקה, מן ברחו והכתבים
מקלט מצאו טובעת, מספינה הנמלטים

 בוהה שבורה, כנף עם קטנה ציפור כמו
 חרושי ופנים רכות כחולות בעיניים בחלל

 את שהצגתי אחרי איתו. דיברתי קמטים.
 בקשר אליו באתי אם מיד שאל הוא עצמי

 .70 קיץ בתחילת יהושע א.ב. של למחזהו
המז המורה תפקיד את לו הצעתי כאשר

בבכי. ופרץ כמעט במחזה דקן
 הסיפור. את בזמנו קרא כי סיפר ״צבי
 כך כל אותו חי הוא הקריאה בשעת
שלו.״ חייו אלה היו כאילו

ך רי ד ת
ה • ד ו ע  סרטו )20.20 15/3 ד׳ (יום ת

 בצל החיים על גולדשטיין דידי המפיק של
 בית האשלג, מפעל חלוצי על המלח, הר

 יובל במאי: השאר. וכל מצדה הערבה,
פלג.
 ,15/3 ד׳ (יום השבוע סרט •

הקו של האילם סרטו — הגנראל )20.40
 על קיטון, באסטר המת, פני בעל מיקאי

 דרומי רכבות מהנדס של הרפתקאותיו
 בארצות־הב־ האזרחים מלחמת בתקופת

תביעו למרות למלחמה גויים שלא רית,
 לקרב. לשלחו נערתו של הנמרצות תיה

 תזזית כאחוז מתרוצץ הוא זאת במקום
גנראל. בשם המכונה שלו בקטר
 )20.20 ,16/3 ה׳ (יום דראמה •

לטל שעיבד דראמה — 70 קיץ תחילת
 א.ב. הסופר שלו, סיפורו פי על וויזיה,

אבות בין קומוניקציה הוסר על יהושע,

״70 קיץ ב״תחילת אלקלעי ומוסקו צבי רפאל
חיים כמו סיפור

 ימי לקראת בהכנות או אחרות במחלקות
והעצמאות. הזכרון השואה,

 הן הטלוויזיה של החדשות מהדורות
עתונאית. לטלוויזיה עלובה מצבה רק כיום

תוכניות
עם ציפור

שבורה בגף

 א.ב. הסופר בולי, של הצעתו זו היתה
 קיץ בתחילת המחזה את שחיבר יהושע,

במס השבוע החמישי ביום יוצג אשר 70
 את להעניק ישראל, שידורי תיאטרון גרת

צבי. לרפאל במחזהו הראשי התפקיד
 בעבר היה לדראמה, מורה צבי, רפאל

הנל ממחזריה כאחד נודע הבימה, שחקן
נע צעירותה. בימי רובינא חנה של הבים

 את קיבלה התוכנית, מפיקת קפלנסקי, מי
 הישיש, את לאתר ניסתה בולי, של הצעתו
בעצמו. שיחק מאז עברו רבות ששנים

 רפאל, של בתו עם טלפונית בשיחה
 למי נתברר צבי, עזה המשוררת־מתרגמת

 מאושפזת חולה, צבי של רעייתו כי פיקה
 יושב בעלה וכי ביפו דונולו בבית־חולים

חוליה. מיטת ליד
 אטלר אדוארד המחזה, במאי עם יחד
 קפלנסקי נעמי יצאה פן מיכה והצלם

 שהיא העובדה בגלל ורק לבית־חולים,
פנימה. להכנס אומץ אזרה במקצועה אחות

קטן, אדם ראיתי ״פתאום נעמי: סיפרה

 זקן מורה בין מתנהל העימות לבנים.
 כאשר בצבא, המשרת בנו ובין לתנ״ך
 חושפת הזהוי דיסקיות בזהוי גורלית טעות

רפ :משתתפים ביניהם. היחסים טיב את
 רונאי אברהם חזקיהו, יצחק צבי, אל

 אטלר. אדוארד — במאי אלקלעי. ומוסקו
קפלנסקי. נעמי — מפיקה

 )20.10,19/3 א׳ (יום קונצרטינה #
ש ג׳ז, של קונצרטים טהרת על תוכנית

הר ושלושה הקונצרטיניס ידי על יוגשו
 אלברט עם הג׳ז סדנת מיוחדים: ג׳ז כבי

מל של רביעיה גוטפריד, ודני פיאמנטה
 מנגנים עשרות של וביג־בנד קלר ווין

צמח. יוסי — והפקה במוי בהדרכתו.
 ,20/3 ב- (יום׳ קטנות נשים #

 סיפרה פי על בסידרה שני פרק )17.30
 ארבע כיצד המתאר אלקוט, מיי של הנודע
 ילדות למן עצמן בכוחות מסתדרות בנות

ב האזרחים מלחמת רקע על בגרות, עד
הברית. ארצות

 ,21/3 ג־ (יום הטלוויזיה על #
 מקלט על לדעת שצריך מה כל >20.20

 הסברה בתוכנית — שבביתן הטלוויזיה
 שהוא אורגד, אריה השדרן של בהנחייתו

ב ברדיו, עשיר עבר בעל מקצועי טכנאי
ה רשות של הראשי המהנדס השתתפות

התקשו משרד מהנדס גל, שלמה שידור,
 מפעל של בעבר והמנהל ניצן, יעקב רת,

סולד. מיכאל המהנדס בישראל, זניט
ל בידור # ״ )21.10,21/3 ג׳ (יום חו

המת את מארח דחוי בשידור סוליבן אד
 וג׳ו עלי) (מוחמד קליי קאסיוס אגרפים
 ולהקת מינלי ליזה הזמרת עם פראזייר

סנטנה. להקת הנודעת, הקצב
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