
 דבר. מכל משתולל היה הוא פעם הכרתי.
 הוא היום אבל עצבני, הוא היום גם

יותר.״ מבוגר
מחו אותו הפכה התחתן שרוני העובדה

מבק שרבים בחור יותר, עדין יותר, שב
קירבתו. את שים

 קשים חיים
לכדורגלן

 מיגבלות. רצופים כדורגלן של ייו ■ץ
 במזון וכלה קבועות משעות־שינה החל 1 |

ל חייב הוא בערבי־שבת לאכול. שעליו
 ביום־המישחק לקום כדי בבית, הישאר
 להישמר חייב המישקל האפשר. ככל עידני

 במיגרש. לנוע יתקשר. אחרת בזהירות,
מרו חשיבות אלה לדברים מייחס רוני
מקצוענ בליגות ששיחק ככדורגלן בה.
 בעל- להיות כדי דרוש מה יודע הוא יות,

 ממלא הוא היום הכדורגל. בשטח מיקצוע
 אינן מהן שרבות הגם ההוראות, כל אחר

בארץ. נידרשות
יוצ ״כולם כל־כך. קל הדבר אין ליעל

 מספרת, היא לבלות,״ בערבי-שבת אים
 שלרוני מפני בבית, להשאר חייבים ״אנחנו

 אני בלילה. מאוחר לישון ללכת אסור
 טלוויזיה. ורואה בליית־ברירה, נשארת,
 לא שרק דואגת אני לשחק, יוצא כשהוא

שהת אפילו קשה. זה משהו. לו יקרה
 רוני אבל קשה, להיות ממשיך זה רגלתי,

 שהכי מה וזה כדורגלן, להיות אוהב
חשוב.״

ב לפגוע ניסו שאוהדים שומעת כשיעל
 ״הוא ופחד. מרירות מתמלאת היא בעלה
ל יכול מה יודע לא ואתה בשבת, יוצא

 שם ככה. היה לא זה בחוץ־לארץ היות.
ש כמו בדיוק אלי, יחזור שהוא ידעתי
יצא.״

שאלות
מטרידות

ל בחדר־הלבשה, רוני יושב פעמים י*
 כלשהי, אכזבה או מייגע מיישיחק אחר /

 כל את עושה אני ״למה עצמו: את שואל
 רוצה הוא לפעמים האלה?״ הדברים

 המישחקים, עם הזה, הטירוף כל עם לגמור
 שניות שלאחר אלא השאר, וכל הכדור
 רוני להיות וחוזר מתעשת הוא אחדות

 שהוא הדבר זהו כי ויודע הכדורגלן,
ייעודו. זהו מכל. יותר אוהב

 מיש־ כל לפני ברוני אוחזת ההתרגשות
 מישחק שנות 12 אחרי היום. אפילו חק.

 כבר צמרמורת בו אוחזת הופעות, רצופים
 להיות לא לנסות ״צריך המישחק. בערב
 מספרת לשחק,״ יוצא שהוא לפני לידו,
 מיש- לפני אוכל לא הוא כלל ״בדרך יעל.
שלפני לו, שחשובים מישיחקים יש חק.
מת משוגע. כמו בבית מסתובב הוא הם

רגלים.״

 חשוב ולא ניצח, ״אם אחרי""המישחק?
הפ אם נהדר. הוא שיחק, קבוצה !באיזו
 זה בכלל. איתו :מדברת לא ׳אני סידו,

 מרגיזה מילה שכל אלא לי לא מסוכן,
 עד נרגע. הוא זמן כמה אחרי אותו,
כמובן.״ הבאה השבת

 מאברי אבר בכל ברוני טבוע המושחק
 מסכן שהיריב פעם בכל דופק ליבו גופו.

 משחקני כשמישהו או קבוצתו, שער את
 הכל לתת מוכן הוא טעות. עשה קבוצתו
הקבוצה. הצלחת בשביל

שהד יודע ״אני רוני, אומר ״היום,״
 וגרמו מוטעים היו פעם שעשיתי ברים

 היפה בצורה לשחק משתדל אני נזק. לי
 להב־ מנסים כי קשה, זה ביותר. והטובה

שאצליח.״ מאמין אני אבל ׳שיל,
 את ומברכת חוזרת תל־אביב הפועל

שלו לאחר להרכב. קלדרון רוני של שובו
 נקודות .בחמשהפועל זכתה מישחקים שה

 מאלה מישחק בכל אפשריות. שש מתוך
 קשה לעבוד לשחקנים שקרא רוני זה היה

ולזכות.

 להבחין היה ניתן הראשון במישחק כבר
 משחקנים הקבוצה. ברוח שחל בשוני

 שהתבטא דבר גורלם, נחרץ כי היודעים
 לוחמים, להיות הפכו המישחק, בצורת

ומנצחים. מאמינים

ב חדשים חיים לבשה שגססה הקבוצה
רעיי של בזכותה קלדרון, רוני של זכותו

יעל. תו,

_טלווידה_____
המסך מאחור•

 מנב״ד יתמנה האס
? חשדור דרשות

 סגן־מנהל־ יהיה מי ברור שכבר למרות
 ברור לא עדיין להלן), (ראה הטלוויזיה,

 שר־ כולה. השידור רשות מנהל יהיה מי
 מהמנהל ביקש פרס שמעון התעמולה

 את לדחות אלמוג, שמואל הפורש,
 לאפשר כדי מיספר, בשבועות פרישתו

הרצוי. המועמד את לבדוק ל-שר
ל הודלף צה״ל גלי שממקורות למרות
הת מפקד של סיכויו רבים כי עיתונים

 המנהל, להיות לבני יצחק הצבאית חנה
 שהעדיף המועמד בליבני. רוצה פרס אין

יוסף לאדם, ישראל שגריר היה פרס

בן־נתן מועמד
אולי

הו תקוע אולם לרפ״י, המקורב תקוע,
המו כי נראה בתפקיד. רוצה שאינו דיע

 השגריר של היא ביותר הריאלית עמדות
 איש הוא גם בן־נתן, (ארתור) אשר
 של שמו הוא שהוזכר נוסף שם רפ״י.
 שהיה מי פונדק, נחום (מיל.) אל׳ימ

 וממקורבי ערד. המקומית ראש־המועצה
דיין. משה
 מנכ״ל גיכתון, חנוך של מצירו גם

 בזמנו ׳מועמד שהיה יומי התיירות מישרד
 פרס, כלפי גישושים היו זה, לתפקיד

ב גיבתון של למקורביו הודיע השר אך
לקבלו. יסכים לא כי מוחלט אופן

שידון דן
הטדוויזיה יד סמזג
הטלוויזיה, של מערכת־הספורט ראש

 כסגן־מנהל- להתמנות עומד שילון, דן
ל ימשיך כי גם הובטח לדן הטלוויזיה.

 ועיצב הקים אותו הספורט, מדור על פקח
הישראלית. בטלוויזיה

הת סגן־מגהל-ד,טלוויזיה מישרת על
אלי שילון דן הקלעים מאחרי חרו ני ו
 אולם המנכ״ל, של כחביבו הידוע סן,

 את שילון. את לבכר החליט המנהל הוועד
 מערכת־הספורט, כראש שילון של ׳מקומו
 תוכניות־ מעורכי אחד בינתיים יתפוס

גלעדי. אלפס הספורט,

בתוכניות אחוז 95
קנויות - הטלוויזיה

לעיתו המכון ידי על שנערך מהקר
 אוניברסיטת של המונית ולתיקשורת נות

 מנהל את לעניין צריך בפינלנד טמפרה
 יצחק הטלוויזיה, של התוכניות מחלקת

 על־פי ־ שנערך המחקר, שמעוני. (צחי)
 מתוכניות־ 95.־/״ כי קובע אונסק״ו, הזמנת

הישרא בטלוויזיה המשודרות הטלוויזיה
 מחוץ־לארץ. קנויות לית,

הרא המקום את ישראל תופסת בכך

 בושר הנטולות המדינות בין בעולם שון
בעצמן. תוכניות־טלוויזיה יצירת

 להתחלה, מהסוף בכיוון ישראל, אחרי
 הונג־קונג ),907(״ דרום־קוריאה צועדות

 ודרוס-אמריקה )507(,־ גוואטמאלה ),807(״
).337(,־

 מדענים שני על־ידי שנערך המחקר,
הרא מנהלה גם השתתף בו ואשיר נריד,

 הפרופסור הישראלית הטלוויזיה של שון
 ,מעניינות עובדות מגלה כץ, ■אליהזא

 המוכרות האמריקאיות הסדרות על אף
הישראלי. לצופה
 בשידור להמשיך הטלוויזיה תחליט אם

ה, אנשי מהסידרה הסרטים  אשר ויוג׳יני
 אצלנו, שעבר בשבוע הוצג מהם אחד

 חצי־שעה בני סרטים 373 לרשותם יעמדו
אחד. כל

סיד מרכיב לטובה לנו הזכור בוננזה
שעות. 359 בת רה

 עד היניו בירדן, המוקרן פלייס, פייטון
הטל תחליט אם שעות. 514 בן היום

 אחת זו סידרה להקרין הישראלית וויזיה
 דיונים, אמנם היו כבר כך ועל לשבוע,

 שנים 10 משך פלייס בפייטון לצפות נוכל
תמימות.

שעות ■קצצו
יזיה1טדו3 השידור

בע יקוצצו בטלוויזיה השידור שעות
 ערב מדי יסתיימו התוכניות הקרוב. תיד

בדיוק. 11 בשעה
הו הטלוויזיה בשעות לקיצוץ ההצעה

ה של ועדת־הכספים ר יו״ על־ידי עלתה
התנג ועוררה קרגמן, ישראל כנסת

הטלוויזיה. של כללית דות
 בנושא הנראה כפי תושג אשר הפשרה

 שחוב־ כנראה, תקבע, בשידורים הקיצוץ
 ותמורת יבוטלו, לא לילדים ניות־השבת

 בימי־ ה־שידורים ,כאמור, יסתיימו, זאת
.11 בשעה חול

ה במיסגרת כי נמסר הטלוויזיה מחוגי
בן שהוא הטלוויזיה, של החדש תקציב

<־
שז״ר נשיא־לשעכר
לעומת

 לשדר יהיה אי־יאפשר לירות, מיליון 140
בלילה. 11 השעה עד מאשר יותר

 כמה כעת עובדים עליה אחרת, הצעה
 בסודי- בינתיים נשמרת הטלוויזיה מאנשי
קי של רשימה מביאה ההצעה סודות.
 אנשי של ובהוצאותיהם במינהלה צוצים

 ועל־ — ההנהלה מן בעיקר — הטלוויזיה
 מכיניה, לטענת יתאפשר זה חיסכון ידי

שעות. יותר לשדר
 משגיאות לומדת אינה הטלוויזיה י•

 מהשע־ מסתבר כך שלה־עצמה. העבר
 להקת חברי נסיעת את המלווה רורייה
 הארז־ בתחרוית ישראל את לייצג כוורת

 ב־ החודש בתחילת שתתקיים וויזיון,
אנגליה. ברייטון,
ב השידור רשות בחרה שעברה בשנה

 אולם ישראל, את לייצג אילנית זמרת
 נסעה והזמרת נסיעתה, את לממן סירבה

 סוכן־נסיעות לה שהעניק בכרטיסי־תרומה
 שישראל חשוב כי החליט אשר ישראלי,

הארוויזיון. במיפגש תיוצג
לה את לתחרות לשלוח החליטו השנה

הטל חברים. שיבער, המונה כוורת, קת
 פ אכרה ד,תוכניית, למפיק הודיעה וויזיה

 עבור לשלם מוכנה היא כי דשא (פשנל)
הלה מחברי לשלושה רק כרטיסי-טיסה

שנפלה. כימעט והתוכנית קה,
 פשנל החליט מייגע משא־יומתן לאחר

הנו הכרטיסים ארבעת את מכיסו לממן
 הסכימה מצידה, הטלוויזיה, ואילו תרים,
השיבעה. בל של האש״ל דמי את לשלם

ואשתו שילון סגן
כבר

נושאים י1ש
אחת מהדורת3

ה בערב־שבת החדשות מהדורת עורך
 מי כל בפני נשבע פאר, דניאל אחרון,
 לו הייתה לא כי לו, להקשיב מוכן שיהיה

במהדו הידיעות שתי בשידור כוונה כל
ישראל. נשיאי שני על רה,

ה על ידיעה נמסרה במהדורת־החדשות
אפ הנשיא לישנת של המנופח תקציב

כת הוקרנה לאחריה ומייד קציר, רים
 שז״ר זלמן הנשיא-לשעבר צולם בה בה

 הידיעה תוכן לעומת פוריה. החולים בבית
 שז״ר על הכתבה עוררה קציר, הנשיא על

לכת. שהצניע לנשיא-לשעבד, רבה אהדה

 המנכ״ד מזכירת
הופעתה תדחה

 ארנון הטלוויזיה מנכ״ל של מזכירתו
 המסיימת זימרון, כדוריה צדקדמן,

 תיאלץ קרייניוית־רצף, קורס ׳אלה בימים
ל הקטן. המסך על הופעתה את לדחות

 הטלווי- בבניין שפרצה השערורייה אחי
 על הזה העולם של גילויו בעיקבות זיר,

בי קרייניות״הרצף, בבחירת ד,פרוטקציה
 שרוי הוא עמה מברוריה, צוקרמן קש

 הופעת- את לדחות להסכים ידידות, ביחסי
שב- לה הבטיח כקריינית, שלה הבכורה

זמרון קריינית
לא עוד

 לקריינית־רצף תהיה אחדים חודשים יעוד
המניין. מן

מודדת חופשת
1*3׳ דח״ם
 חום־ ימי 10ל־ ארצה הגיע יכין ׳חיים

 בא כאילו שנפוצו השמועות שת-מולדת.
 בסידרית להשתלב לנסות כדי לארץ יבין

הוכחשו. החדשים, המינויים
 לכבוד נערכה האחרון השלישי ביום

ל, צכי של בביתו מסיבה יבין,  בה גי
ונשותי מערבת־החדשות חברי השתתפו

 מערכת־ה־ חברי רק הוזמנו למסיבה הם•
ה ממנהלי אחד אף הוזמן לא חדשות.

י טלוויזיה.
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