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המסך מאחורי
גז רו ד^דוו* הומנכ״ד ■!3 ב

 הטלוויזיה, מנכ״ל בין יחסי־האיבה •
 יאיר העורך־קריין, לבין צוקרסן, ארנון
ה עבודתה את להפריע מתחילים אדוני,
 כבר והפכו החדשות, מערכת של תקינה
 בבניין קבועה לבדיחה ״ברוגז״, מסתם

היהלומים.
 לאחר השניים בין עבר החתול־השחור

 תל- מערכת מנהל להיות מונה שאלוני
 פער טוכיה של העברתו בעיקבות אביב,

 ברור לא בירושלים. יותר בכיר לתפקיד
 מעמד החזיק אלוני אך קרה, מה בדיוק

 וחזר אחד, שבוע בדיוק תל־אביב במערכת
 רפיה. דן מונה כשבמקומו לירושלים,

זה. עם זה מדברים וצוקרמן אלוני אין מאז

גז רו ד המו יו3 ב ליקר״ן ה

 מנהל בין מתחוללת נוספת מריבה 6
 עורך־קריין. לבין הטלוויזיה של מאוד בכיר

 עבודה בנושאי רק רבים אינם השניים
 עובדת צעירה, בגלל גם אלא ואיוש־תקנים

הטלוויזיה. של זוטרה
 ידידות יחסי קיים גדול מנהל אותו
 עד האמורה, העובדת עם ביותר הדוקים

 העובדים אחד גם כי פיתאום לו שהתברר
 יחסי־ עימד, ומנהל למרותו, !הנתון האחרים,
 בדיוק וזאת יותר, עוד הדוקים ידידות,

 מעניין הגדול. המנהל של לאפו מתחת
 רעיי־ מלבד כך, על יודעת הטלוויזיה שכל

העורך־הקריין. ושל המנהל של תיהם

3 של סימפמיה ן3וה.ו3

ת ום,3 העצמאו

 הן יצירה של לדלות ומופת אות ••
 ביום־ תשודרנה אשר הטלוויזיה תוכניות

זה). בחודש 25ו־ 24( הקרוב העצמאות
 ישתדלו כאשר העצמאות, יום בערב

 שעת עד הטלוויזיה תשדר לשמוח, הכל
בטהובן. של הרואיקה הסימפוניה את חצות

 אשר ממושך, רב־שיח יתחיל בחצות
 אישי בו יארח ניפן אלי כי תרסנן
 עוררים קמו בינתיים שונים. ורוח ציבור

 נכשל אשר ניסן, אלי שדווקא העובדה על
 בראיו־ האחרונה בעת אחדות פעמים כבר
 יותר רואיין בהם בכאלה בעיקר נות,

 ידידותו אך רב־השיח, את ינהל אחד, מאדם
 לו עמדה הטלוויזיה מנכ״ל עם ניסן של
הפעם. גם

שי מיספר מלבד עצמו, ליום־העצמאות
 בימי למנת־קבע הפכו אשר ישירים דורים

 לנוער התג״ך חידון כמו שלנו, העצמאות
 אשר מיוחדת תוכנית הוכנה הזמר, ופסטיבל

 אחת זוהי כי מבטיח אותה ראה שכבר מי
בטל ששודרו ביותר הטובות התוכניות

היום. עד וויזיה
 ותיקרא גיל, חיים של היא התוכנית

 שיבעה בה ירואיינו המוזרה״. ״ישראל
יוצאי־דופן. מיוחדים, ■ טיפוסים

ך 155 ר 1*<ד3 ״,ל א

ר דש■1ח 3 ס א מ

 מתחוללות שערוריות כי מסתבר י•
בטל גם אלא הכללית, בטלוויזיה רק לא

הלימודית. וויזיה
 הלימודית הטלוויזיה גנזה אלה בימים

 אורי ביים אותן תוכניות של סידרה
 לרצות שעבר בשבוע החל אשר זוהר,

 בעוון חודשים, שלושה בן עונש־מאסר
חשיש. החזקת

בתוכ מופיע אינו עצמו שזוהר למרות
 כ־ הלימודית לטלוויזיה שעלו אלה, ניות
 שזוהר מאחר נגנזו, הן — לירות אלף 135

 מכותרות שמו את שיוציאו להתיר סרב
 הנהלת ואילו שלהן, כבמאי התוכניות,
 אין כי החליטה הלימודית הטלוויזיה

 הורשע אשר במאי, של ששמו חינוכי זה
 סרטים על־גבי יופיע כזו, עבירה על

לילדים. חינוכיים

ח3ז1ג ■דדן

רגד רי־כדו דו מהדוו״ן שי

זוהר במאי
חינוכי לא

להת מוזמנים לירדן, המכוונת אנטנה להם
ה הגביע שידורי במהירות. כזו אחת קין

הק יוני בחודש שייערכו בכדורגל עולמי
 הירדנית הטלוויזיה על־ידי יובאו רוב,

הישרא שבטלוויזיה בעוד כימעט, במלואם
 ליום־מישחקים, אחד מישחק רק יובא לית

יום. אותו מישחקי כל של ותקציר
 שידו־ בצוות האשמה את לתלות אין אך

 באגף- לא ואפילו הישראלי, רי-הספורט
ה כי מסתבר, הטלוויזיה. של התקציבים

 שידור אפילו הזמינה לא הירדנית טלוויזיה
 מישחקי־הכדו־ את שיעביר מהלוויין אחד
 לגנוב עומדת היא אלא מגרמניה, רגל

 מהלוויין, מהמישחקים רבות שעות־יש״דור
 שחוקה פרוטה אפילו עבורן לשלם מבלי
אחת.

בשידו בדיוק תרגיל אותו עשו הירדנים
 לא הם במינכן. שנערכה האולומפיאדה רי

 אולם שהעבירו, השידורים עבור שילמו
 שידורים הקרינו ביום רבות שעות משך

 כמובן, שישראל, דבר ממינכן, ישירים
לעשות. יכולה אינה

 1ו,ז,אירוו שפרור״ת

ל3 ד ר ג ד ס ה ־ ל ל׳

 באיר־ כוורת להקת שהופעת ייתכן !•
שב בברייטון בליל־הסדר שנערך יייזיון

יש של האחרונה ההופעה תהיה אנגליה,
זו. חשובה בינלאומית בתוכנית ראל

ה רשות על כועסת האירוויזיון הנהלת
 שודרה לא שהתוכנית משום ושלנו, שידור

 וד,וקרנה הוקלטה, אלא חי בשידור בישראל
היום. למחרת רק

 האירוויזיון של התקנון מסעיפי אחד
 התוכנית את המשדרות המדינות כי אומר

 בד־בבד חי, בשידור זאת לעשות חייבות
 של לחץ בעיקבות המדינות. שאר כל עם

 רשות- של המנהל הוועד מחברי אחד
 הוועד החליט קוכרסקי, חיים השידור,

 שעות 24ב־ התוכנית שידור את לדחות
 דחייה כי ברור שהיה למרות הסדר, בגלל

 רשות־ בין היחסים את לנתק עלולה זו
 האירוויזיון. הנהלת לבין הישראלית השידור

 של החריפה לתגובתה בחשש מצפים כעת
האירוויזיון. הנהלת

ס איר מ ה ת ?,ל שת א מ  הו

לזמור מיסה

 החדשות במחלקת שנערכה בשיחה י•
 על החדשות אנשי התלוננו הטלוויזיה, של
לה מדי מרבה לימור מיכה השדרן כי

 את שסוקר שעה המצלמה, בפני עצמו ציג
 בעת או במדינה, הפוליטיות ההתרחשויות

אנשים. מראיין שהוא
 לרמוז כיצד ידעו לא השיחה משתתפי

 שלו, העצמית הראוותנות מן שיחדל למיכה
לה להתנדב מוכן היה לא מידידיו ואיש
כך. על לו עיר

יקצ לו, להעיר שבמקום החליטו לבסוף
 של תמונתו את הסרטים בעריכת צו

 זמן דווקא אולם, שאפשר. כמה עד מיכה
 שידורים מספר הגיעו ההחלטה לאחר קצר

 ומאולם הכנסת מבניין מיכה, של ישירים
 יחדיו, כנס נערך שם בתל־אביב, יחדיו

 הופעתו על שליטה כל היתד, לא ולעורכים
_______הקטן■ המסך מעל עצמו מיכה של

■שראר,

השלום

והבע״ה

הברססינית
 נושא על הייד-פארק

 בשבת, ייערן זה
 11.30 בשעה ,13.4.74

 בחורשת לפנה״צ,
לוד, לייד בן־שמן,

ת שתוזניו :בה

 אבנדי אווי
נז יצחק  אוו

 אלוני שולמית
 גראב ולמר פדופי

 דיין אס•
 ילירמור נתן

כהו רן
 מגל שאול פרופי

 פעיל מאיר
 קינן עמוס
 קניוק יורם
שחם דוד

ס3 :האמנות־ת ית1תו

 גודליצקי אילי
יב׳

 לביא אריק
 מור אברהם

רום חנה

מוזמן הציבור

25 .

שאין אלה בארץ, הכדורגל אוהדי !•

מחדל ונל ה
מחדל ועדח ה

 נחלה שלה ביותר החרוץ הכישלון את
האח שלישי ביום הישראלית הטלוויזיה

 החשובים האירועים אחד בכיסוי רון,
אגרנט. ועדת דו״ח — האחרונה בעת ביותר

ב הוועדה, דו״ח את קיבלה הטלוויזיה
 אחר־הצה־ 5.30 בשעה כבר אמנם, חלקו
 שלח החדשות, על האחראי גיל, צבי דיים.
 ראש- מישרד לבניין אלוני יאיר את מייד

 מיספר לראיין אומנם הצליח וזה הממשלה,
 לומר היו שיכולים לבניין, ׳שניכנסו שרים

 זה היה מאומה. יודעים אינם כי רק לו
נק הם כי מהשרים לחלק שגילה אלוני
 של החלקי בדו״ח לדיון בעצם, ראו,

הוועד!*,.
 הניידת את להפעיל גיל ניסה בד־בבד

 שהתה הניידת הטלוויזיה. של הקטנה
 כי הסתבר אולם בתל־אביב, עת באותה

 כדי מקולקל: המותקן מכשיר־ו!הקלטה
אחדות. לשעות זקוקים היו אותו לתקן

 תוכל היא כי לטלוויזיה נמסר כאשר
 בערב, עשר בשעה הדו״ח על ידיעה לפרסם

 כבר תסתיים שעה באותה כי גיל הבין
 את לתקן הורה לא ולכן הממשלה, ישיבת
 כיוון הקטנה, שבניידת ההקלטה מכשיר
 לא בערב עשר השעה עד כי ברור שהיה

 מאוחר כאשר המכשיר. את לתקן יצליחו
 נמסרה אומנם ההודעה כי הסתבר, יותר,
 נסתיימה הממשלה ישיבת אך עשר, בשעה
בידיו. ראשו את גיל לפת כן, אחרי הרבה

 אלו, אובייקטיוויות תקלות למרות אולם,
הישרא הטלוויזיה אין עד־כמה המוכיחות

מתוכננים בלתי אירועים לכיסוי מוכנה לית

 אותו כל כי החדשות, אנשי מודים מראש,
סופו. ועד מראשיתו כישלון, היה ערב

 בה הקצרה, החדשות מהדורת אחרי מייד
 תוכנית הובאה הדו״ח, פירסום על הודיעו
 אשר ספיר, פינחס שר־האוצר עם מוקד,

 אחר־כך קודם־לכן. אחדים ימים הוקלטה
 אשר לאירוויזיון, מקדים שידור הביאו
שלימה. שעה נמשך

 הטלוויזיה הגיעה הכישלון לשיא אולם
 למה־ ערב. באותו תוכניותיה סיום לאחר

 כל כמעט ציפה האחרונה דורות־החדשות
 משן^רבע נדחתה זז ואילו בישראל, בית

 מופיעה דקות כמה מדי כאשר תמימה, שעה
 ובין קרבות, החדשות כי המבשרת כתובת
שמר. נעמי משל שירים — לכתובת כתובת

הח מהדורת סוף־סוף שודרה כאשר רק
 מראיון לבד חדש, כל בה היה לא דשות,

 בגלל (אשר פרם שמעון שר־התעמולה עם
 המהדורה), נידחתה לאולפן להגיע איחורו

 שבע משך דבר לומר לא הצליח אשר
תמימות. דקות

 עת אותה כל שידר זאת, לעומת הרדיו
 מאולתרות היו כי בהן ניכר אשר כתבות,

סקר את לספק כדי בהן היה אך והפוזות,
 להסתפק נכון היה לא אשר הציבור, נות

 באותם דווקא באירוויזיון, או במוקד
 של שכישלונה לקוות יש מותחים. רגעים

 לשינוי-, יביא זה גורלי בערב הטלוויזיה
הטל הנהלת בקרב בעיקר כלשהו, לטובה
ב שנירכש שציוד לכך האחראית וויזיה,
דוו בלתי־תקין, נמצא לירות אלפי מאות

ביותר. נחוץ שהוא בשעה קא

גיל צבי
אחראי




