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 לקום עומדים לטלוויזיה אולפני־חירום
 ליד דונם שמונה בן שטח על בתל־אביב,
ברמודאביב. הלימודית הטלוויזיה
 ישרתו אשר אולפנים להקים היא הכוונה

האול במקום בשעת-זזירום, הטלוויזיה את
 סוקולוב בבית חפוזה בצורה שהוקמו פנים

 כמו־בן האחרונה. המילחמה בזמן בתל־אביב
 אולפנים במקום לבנות מגמה מסתמנת

 שלום בתקופת יעברו אליהם אשר כאלה,
ה בתל-:אביב. מהקרייה אולפני־הטלוויזיה

 בחדר עתיק, במיבנה שוכן בקריית אולפן
 בתנאים בלבד, אחת מצלמה מוצבת בו קטן

 בשום למצוא אין כמוהם אשר גרועים
בעולם. אחרת מדינה
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תעליח־סואץ על
 התוכנית במיסגרת שודר, שעבר ׳בשבוע

 אהוד ערב לענייני הפרשן של קטע מבט,
 לאחר תעלת-סואץ, ערי שיקום על יערי,
 שליווה בקטע מגדתה. צה״ל כוחות נסיגת

 מפטרלים בו רחוב נראה יערי דברי את
 מגלה־מוקשים בעזרת ובודקים חיילים,

 מוחבא לא אם חונים, כלי־רסב פרימיטיבי
תחמושת. או נשק בהם

 מצרי רחוב הוא הרחוב כי טען יערי
 צופים מצריים. חיילים הם החיילים וכי

קטע ראו כבר כי בוודאי נזכרו חדי־עיין

 תיאר כאשר שלנו, בטלוויזיה בזמנו זה
 כי מסתבר קמבודיה. מילחמת את דווקא

קמ בין בהבדל הבחין ולא טעה, מישהו
למצריים. בודיה

 כולה, התקרית את מכחיש יערי אהוד
 צבי הטלוויזיה, של מנהל-החדשות ואילו
 לטעות הופנתה תשומת־ליבו אשר גיל,

 נוסף מחדל על כלל להגיב שלא בייכר זו,
מערכת־החדשות. של זה

' ומזמר שורק 3*3ר דן
בירו מערכת־ד,חדשות של נוסף מחדל

 לסקירת שהאזין מי כל את הצחיק שלים,
 שנערך מפא״י, מרכז של הראשון היום

בתל-אביב.
 רביב, דן התל-אביבי איש־החדשות

 הטלוויזיה של ניידת־השידור דרך ששידר
 העביר לירושלים, ישירות האוהל׳ מבית

 בערב, רבע-לשמונה בשעה כתבתו את
 בשעה כרגיל נפתחה אשר מבט למהדורת

 קשר, רביב יצר כאשר ושלושים. שמונה
 מתחיל הוא כי בירושלים למערכת הודיע
 שלושים משך שניות. שלושים בעוד לשדר

 טכנאי עם רביב שוחח הללו השניות
 כדי המיקרופון, לתוך ושרק שר ירושלים,

תו תוכל שירושלים התאמות־קול. לינ
 שהיו למרות מערכת־החדשות, אולם

 השאירה השידור, את לערוך דקות 45 בידה
 מיועד היה שלא רביב, של החלק את

 מונחים לשמוע הצופים זכו וכך לשידור,
רביב. של שירתו בליווי מקצועיים,

ד צ׳יץ־ 3• 3ר נג יץ׳11
 בטלוויזיה ביותר הסודיות התוכניות אחת

ביום משודרת להיות עומדת הישראלית

רבינוביץ
פוטוגני

 אסתר של תוכניתה זוהי הקרוב. השני
 את המתארת רבינוביץ, נגד צ׳יץ דר,

תל־אביב. עיריית לראשות המירוץ
 דקות, 17ו־ שעה שתארך התוכנית,

 בתקופת יום, 20מ* למעלה משך צולמה
 תל־ עיריית לראשות מערכודתבחירות

 שני של ובשייתוף־ד,פעולה בהסכמתם אביב,
 השתתף הטלוויזיה שצוות מאחר המועמדים.

 שני של והאירועים הישיבות במרבית
 לשני הצוות אנשי כל הבטיחו המחנות,

לעיתונות, דבר להדליף שלא המועמדים

צ׳וץ׳
סנדק

 ואפילו מערכת־הבחירות תום לאחר גם
עצמו. הסרט הקרנת לאחר

 הצוות אנשי של התרשמויותיהם על אולם,
 משהו בכל־זאת דלף המועמדים, משני

 ביותר הופתע הצוות כי ,מסתבר החוצה.
 לשעבר, תל־אביב עיריית ראש כי לגלות

 רבי־ ביותר. פוטוגני רבינוביץ יהושוע
 עשיית מעצם מאוד התלהב עצמו נוביץ
 יריבו, ושל שלו מערכת־הבחירות על הסרט

 בבתי- לפיו שילמדו ראוי הסרט כי והחליט
בשיעורי־אזרחות. ספר,

 במים, דג כמו המצלמות מול שחה צ׳יץ
 סצינה צילום בעת רק נבוך היה אולם
 את שקראה מישפחה אצל ביקר בה אחת,
 ,מערכת־ד,בחירות בעת נולד אשר בנה,

 את צ׳יץ החזיק כאשר להט. על־שימו:
 ספק הרך, לתינוק ספק אמר, בידיו, העולל

להש תנסה אל גדול, ״כשתהיה לעצמו:
 תל- לעיריית לבחירות תרוץ ואל תגע,

אביב״.

ת הטלוויזיה קנ תרו מ
 לעזוב עומדים אנשי־טלוויזיה מיספר

 העורך- אלוני, יאיר לחז״ל. ולצאת אותה
הסוכ מטעם לשליחות לצאת עומד הקריין,

היהו הסוכנות לוואשינגטון. היהודית, נות
 המפיק את מהטלוויזיה גוזלת אף דית

לבוס בשליחותה לצאת העומד גיל, חיים
 יורם איש-ההדשוח שבארצות־הברית. טון

 שם להחליף לניו־יורק, לנסוע עומד רונן
לארץ. החוזר יכין, חיים את

מור תיקווה

ת ת3עוז ך א ס מ ה
 עומדת מור תיקווה קריינית־הרצף

 נפלה כך על הטלוויזיה. את בקרוב לעזוב
 בהנהלת־ האחרונים, בימים ההחלטה

מבוג אחת תתפוס מקומה את הטלוויזיה.
 להסתיים העומד קרייניות־הרצף, קורס רות

הקרובים. בימים סוף־סוף
 שפרצה הציבורית השערורייה לאחר

הפרוטקציה על הזה העולם גילויי בעיקבות

אלוני רונן
עוזבים

 ועדה מונתה לקורס, מועמדות בקבלת
 שהיא ועיתונאים, אנשי-ציבור שכללה
 מכל מי בלתי־משוחד, באופן תחליט

 לתפקיד תיבחר אמנם הקורם משתתפות
 החדשה הוועדה אישרה בינתיים המיוחל.

 זימרון, כדוריה של מועמדותו את
סל של מזכירתו מנ  צוקרמן, ארנון ה

 עוזרת־ההפקה כגלייטר, אכיכה ושל
 שברוריה לוודאי קרוב צמח* יוסי של

מור. תיקווה של מחליפתה להיות תזכה

ר ד ש י מ א ה ל ש ר . ד ו ש
 תובנית־ד,יוקרה על רב חומר העבירו רשות־ד,שידור דוברי

 מדורי־הטלוויזיה יום־העצמאות. בערב הישראלית הטלוויזיה של
 ביום- השידורים של גולת־הכותרת את ׳בתוכנית יראו בעיתונים

 הארוך, הקונצרט את בדממה סבלו רבים ׳צופים העצמאות•
 תוב־ את האפילו מאיר, גולדה ראש־הממשלה עם הראיון את

 אלי של תוכניתו השידורים: של לשיאם והמתינו נית־הבידור,
 בשעת־ משודרת להיות עמדה אשר שלי, היהודים מדינת ניסן,
יום־העצמאות. ליל של חצות

 ׳היהודים מדינת את הביאה גיא כרמית קרייינית־הרצף
 המגד לצופים מסרה קצרה בהודעה הימר. סופה יאל גיסן אלי של

 תשודר לא בטלוויזיה, תלויות •שאינן סיבות בגלל כי תיונים,
 סרט או ׳תוכנית לשדר כלל טרחה לא הטלוויזיה התוכנית.

שנות ׳צופים ואותם למען שנגנזה, מפוארת, תוכנית יאותה ובמקום
ביה. לצפות כדי חצות, עד ערים רו

 תלויות היו התוכנית של לאי־שידורה שהסיבות היא האמת
בטלוויזיה. — איך ׳ועוד

 שלד התכנסו שעבר, בשבוע רביעי ביום השידור, בבוקר
פשו- להיות שעמדה בתוכנית-היוקרה מבט להעיף אנשים שה

גיסן מפיק
ירודה רמה

 על האחראי צוקרמן, ארנון הטלוויזיה מנכ״ל אלה היו דרת.
 וגיל, צוקירמן ניסן* אלי ומפיק־התוכנית גיל, צכי החדשות

 היתד, היא לדעתם, נדהמו. קודם־לבן, התוכנית את ראו שלא
לשדר. לא לגנת, אחת: בדיעה היו הם ביקורת. לכל מתחת

 שידורה על נלחם לא השניים, מתגובות ׳שנפגע וניסן׳ אלי
 שהיא השליליות התגובות מפני שחשש מפני אולי חחופני׳ת, של

׳תשודר. אומנם יאם תעורר,
 אחרד ועוזרת־ההפקר, ניסן אלי עבדו ארובים שבועות משך

לכנס היתד, כוונתם שלי. היהודים מדינת התוכנית על דיין, גה
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 את רואים הם כיצד יתארו אשר שונים, ׳ואנשים אישים יחדיו
 אישים עם פגישות עשרות יערכו ואחרונה ניסן שלהם. המדינה
 לאו. יאם זו, בתוכנית להשתתף ראויים הם אם לבדוק שונים,

 זו ׳תהיה כי להישבע מוכנים שניהם היו ידידים עם בשיחות
׳הישראלית. הטלוויזיה של התוכניות פאר

בו המועד לפני בלבד יומיים שעבר, בשבוע השני ביום

דיין עוזרודחפקה
פגישות עשרות

 הטלוויזיה באולפני ,כונסו משודרת, להיות התוכנית הייתה אמורה
 תמימות שעות ארבע ומשך !אנשים, 22 ברמת־אביב הלימודית

 האישים בין המצלמות. בפני שלהם, מדיגת־היד,ודים על סיפרו
 הכהן, דויד פיש, הראל הפרופסור יהיו בתוכנית שהופיעו

 תלמידי כלומנטל, נחמן ד״ר קוק, הילל קדמוני, אסא
תוכנית־ כל מביישים היו שלא אחרים רבים ועוד ׳תיכון,

אחרת. טלוויזיה
 ״הם התוכנית: בכישלון עצמם המרואיינים את האשים ניסן

תר בארץ לנו אין זה. עם זד, לשוחח במקום מונולוגים, ערכו
טען. אנשים,״ בין שיחה בות

 זו היסטורי. רגע התוכנית של בביטולה רואים בטלוויזיה
 עלמה ואשר הסתיימה, הכנתה אשר שתוכנית הראשונה הפעם

 בגלל שודדה לא הישראלי, למשלם־המיסים לירות אלפי עשרות
הירודה. איכותה

 השלכות יהיו זו בתוכנית ניסן אלי של לכישלונו כי נראה
 ממנו, נלקחה מוקד התוכנית הפקת בטלוויזיה. פעילותו על !נוספות

שיתברר עד בינתיים, יפיק הבאות התוכניות ואת לפי־שעה,
יוסיף שניסן ייתכן כי אם סער, טופלה ניסן, של גורלו

אותן. להנחות
 ניסן, של הנחייתו על עוררין בטלוויזיה נם קמו בינתיים

להוסיף יוכל לא צוקרמן, וארנון הטלוויזיה, מגכ״ל כי ונראה
ניסן. בן־חסויתו על ׳ולגונן

1913 הזה העולם


