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 וזבו־ של וחגיגה ישראל אמני בכירי

 אפילו בעת־ובעונה-אחת. הכל — המה
ב הבלגי הביתן של רחב־הידיים האולם
 היד. חגיגת־הנישואין, נערכה שם יריד,

 לשם שזרמו האורחים אלפי את מהכיל צר
הארץ. חלקי מכל

 סתמית. ומכובדים רשימת זז היתר. לא
 ומכריו האישיים ידידיו היו רובם־ככולם

 גאנ־״( ד׳חבעם (מיל.) אלוף החתן, אבי של
 הצבאי שירותו שנות 26שב־ זאבי, די״)

 ׳מכל ידידים יותר לעצמו לרכוש הצליח
כצה״׳ל. אחר בכיר קצין

 ויעל ריחבעם של להזמנתם שנענו אלה
 הבכור של בטבס־הבלוליות להשתתף זאבי,
 חד הבנים (שאר ילדיהם חמישה מבין

 וערבה) צאלה מצדה, ׳סייר־בנימין, בניות:
הס שהפעם בעובדה לפחות להתברך יכלו
 הארץ. במרכז ׳תיערך שהחגיגה גאנדי כים

אי לציון גאנדי שערך קודמות בשמחות
 רבים ׳נאלצו במישפחתו, וימי־הולדת רועים

 או למצדה, עד רגליהם את לכתת ,מהם
 גאנדי היה שם אחדים, נידחים למקומות

 חמישפחתיות החגיגות את בעבר עורך
שלו.

המדי עברה מה בעצם שמסמל מה ״׳וזה
 אחד אמר האחרונות,״ השנים 15ב־ נה

 האלה האנשים כל היו ״פעם האורחים.
 ׳כדי למצדה ברגל ומטפסים בג׳יפים !נוסעים
 במכוניות לחגיגות ׳באים הם היום לשמוח.

 בשמלות־ לבושות כשנשיהם אמריקאיות,
קוקטייל.״

 הלפידים ירק היוו הפלמ״ח ׳לתקופת זכר
 אלא הגדול. לאולם הכניסה את שהאירו
 פשוטים, נפט לפידי אלה היו לא שהפעם

 מאספקת שניזונו מסוגננים, לפידים אלא
 של חבורת־האש גם היתד, מרכזית. גז

לשח ניסתה הטכס שבתום הגדול, סולימן
 על למדורה״ ״מסביב של ההווי את זר

 שריד אקורדיון, גם והיה ;המטופח הדשא
צלי את שסיפק ימים, מאותם נוסף ארכאי

 אל בדרכו הצעיר, לזוג מארש־החתונד, לי
המקו רבת־כ׳לים תיזמורת במקום החופה,

אלה. מעין במעמדים בדרך־כלל בלת

 לוותר שהחליט עצמו גאנדי זה יה ך*
בכי להסתפק ופאר, מותרות על הפעם | 1

 מתוך מוסיקה ובהשמעת לאורחים צנוע בוד
בחגי פגם המכוון הצנע אך סרט-הקלטה.

 הברתי מיפגש בעיקרו שהיה המעמד, גיות
 שבעצם זה הפלמ״ח, דור שלם, דור של

 מע־ כל יאת מאייש עצמו מצא אלה ימים
רכות־השילטון.

 הצגת־ זו היתד. החדשים לשרי־הממשלה
 בשימלת־ אלוני, שולמית ׳ראשונה. בכורה

 לרגליה, ׳תנ״ניים וסנדלים ארוכה ערב
 העיקריות, האטרקציות אחת את היוותה
מתפע של חפורות סביבה אוספת כשהיא

שר דתיים. וח׳ונים רבנים בעיקר לים,
 מאושר, קרן עופר, אברהם החדש, ר,שינון

 ותיקים שדים ׳ולהתבדח. לחייך חדל לא
 היו בר־׳לב, ׳וחיים פרס •שיימעון כמו יותר,
 היו בהיעדרם שבלטו מי ראוותניים. פחות
 ושד־ רביו יצחק ראש-הממשלה דווקא
 ה־ הפלמ״ח דור נציגי אלון, יגאל החוץ

הנו ;אחד כך על יאמר ביותר. !מובהקים
 ה־ את פירקו למה יודע אני ,״עכשיו : כחים

 להרכיב יהיה שאפשר כדי — פלמ״ח
!״ממשלה

כמו היה, במקום ביותר הבולט הייצוג
 סוללת מול צה״ל. של הבכירה לקצונה בן,

 ואלופי־המישנה, תתי־ד,אלופים האלופים,
 העליון הפיקוד מכנס ישר לחגיגה שהגיעו

 התייצבה מקיום, בקידבת שנערך צד,״ל, של
 אלופי(מיל.) של פחות, לא מכובדת סוללה

 ישעיהו אלעזר, דויד ׳אזרחיים. בבגדים
 חופי, (״חקה״) ויצחק נרקיס עוזי גביש,

ולר מדים, הלבושים חבריהם בין התערבו
הנו אחוות־ר,לוחמים כי היה נדמה געים
הלוחמת. המישפחה את לאחד שפה שנה
חב היו בנוח, שלא קצת שהרגישו מי
שהת והכלה, החתן של הצעירים ריהם
 לעליזה מחמאות חלקו סביבם, גודדו

 כדיילת־ העובדת יפהפייה, בלונדית ),22(
רובינשטיין. הלנה בחברת יופי

 מיפתח־ (להבדיל ויפתח־פלמ״ח עליזה
 הכירו אלון) יגאל של הבכור בנו אלון,

כאר לפני נזיואמר, במועדון זה את זה
 בצד,״ל יחד שירתו אחר־כך, שנים. בע

 והיא צנחנים כקצין הוא הירדן, בביקעת
 יליד עליזה, של אביה תרבות. כסמלת
 בצבא שירת בתל־אביב, נוודיה שכונת
של המיסחרי המנהל כיום והוא הקבע

------------------------------לעריו ו־ ר־י ווו 1ר י:

צל״ש
החיו־ *ה״ד ד3דו

 לאיש־ לא השבוע מגיע צל״ש־הטלוויזיה
 תת- צה״ל, לדובר דווקא אלא טלוויזיה,

פורן. (״פרויקה״) אפריים אלוף
שי בכיסוי הטלוויזיה כישלונות לאחר

ש בשבוע מסוריה, השבויים־הפצועים בת
ל- הסוריים השבויים החזרת וכיסוי עבר׳

פורן דובר־צה״ר
במטוס צילום

 ביותר חמור לנזק שגרם כישלון דמשק,
 סוף־סוף הכירו בעולם, הישראלית להסברה

הטלוויז הכיסוי בחשיבות הצבא שילטונות
 הישראלית הטלוויזיה לצוות וחירשו יוני

 השבויים שיבת את גמורה בחופשיות לצלם
 לציוותי־הטלווי־ השבוע. בסוף הישראליים,

ל האפשרות כולל העזרה, מלוא ניתן זיר,
 עצמו. המטוס בתוך צלם

זה, מאורע ׳שכיסה שהצוות רק חבל
וישראל גולדשטיין אורי שי, נחמן
 לא שיטחיות, בכתבות הסתפקו סגל,
 הצד את שכחו השידור, :את לתכנן טרחו

 שיכר כתבה והחמיצו זה באירוע האנושי
בלתי-נישכחת. להיות היתד, לה

י ר ח א ך מ ס מ ה
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ל יכולים לטלוויזיה הקשורים האנשים
הכס על האחראי לרווחה. לנשום התחיל

 את עזב ווייס, מנחם בטלוויזיה פים
 הבינוי. על האחראי להיות ומונה תפקידו

 בתוכניות ווייס יטפל זה תפקידו במיסגרת
ובית״יא. בירושלים בתי־ד,שידור הקמת

 מצד רבות תלונות הושמעו ווייס כנגד
חודש משכורות מקבלים שאינם העובדים

 ביצוע עבור בלבד תשלומים אלא יות,
מודי עוזרות־הפקה, כצלמי־חוץ, עבודות,

ה כי היו הטענות ואחרים. מרצים עים.
 לעיתים רבים, בחודשים נידחים תשלומים

 נוהג היה ווייס וכי חודשים, שיבער, עד
 מתירוצים בתירוצים התשלומים את לדחות
גולד אורי מעובדי־הטלוויזיה, אחד שונים.
 תביעה יגיש כי בזמנו, איים אף שטיין,

 אז ורק לעבודה, בבית־הדין המוסד כנגד
לו. המגיע התשלום את קיבל

 הודה אכנר, ארי רשוודז•,שידור, דובר
 בתשלומי־הטלווי־ פיגורים היו אומנם כי

 הודבקו ווייס של לעזיבתו עד אך זיה,
אלה. פיגורים

ת ל מידחמ ב טי ס פ ד1מ3 ה ה
 יצחק רשות־השידור, שמנכ״ל למרות
 במחלקות לסייר הספיק לא עדיין ליפני,

 המדיום את לומד עדיין הוא כי הטלוויזיה,
 הערה הספיקה הרדיו, יותר, לו הקרוב

 בביטול לדון הצורך בדבר שלו, אחת
בטלוויזיה. סערה לעורר הזמר, פסטיבל

 לרשות־ שייך הזמר פסטיבל אומנם׳
 ברדיו לשידור הן מנוצל כולה, השידור

הטלווי הקמת מאז אולם בטלוויזיה, והן
 בן־הטיפוחים להיות הפך הוא בארץ, זיה
הטלוויזיה. של

 ומפיקו הפסטיבל ממציא חפץ, חנוף
 ל־ מארגן החל הראשון, הפסטיבל מאז

 מסויימת לאהדה הזוכה התנגדות, ליבני
 השידור. רשות מוותיקי כמה מצד

צפויים מדבריו, בזמן ייסוג לא ליבני אם
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מת כחודשיים בעוד לעשות. מסוגלים דור
ו הבא, הפסטיבל את לארגן כבר חילים
הרא המוקש על ליבני יעלה אז כי נראה

שלו. שון

ה ר *ו ת - ל ד ג ו<־ם3 מי
 הטלוויזיה של העצמיות ההפקות אחת

 תוכניתם היא רבות, המבטיחה הישראלית,
 ואילץ גודארד יוסי שיל החודשית
תשו אשר התוכנית, נודד. אולפן גוייטין

 בידורית־דוקומנטא- תהיה לחודש, אחת דר
בארץ. אחר באתר פעם בכל ותצולם רית,

 עסקה כבר, •שצולמה הראשונה, התוכנית
 (הפל״ים). הפלמ״ח- של הימית בפלוגה

 ערך שם קיסריה, בחוף צולמה התוכנית
התוכ צילום לצורך אימוניו. את הפל״ים

מ רבים והסלעים החול על ישבו בה נית,
 מפיקי צריכים היו לשעבר, הפל״ים אנשי

טכנ בעיות על להתגבר התוכנית ועורכי
התאורה. בעיית גם ביניהם רבות, יות

 תאורה מיגדלי בקיסריה ניבנו כך לשם
כימעט. חד־פעמי כמיבצע המים, בתוך
 בתוכנית שהשתתפו הפלמ״ח ותיקי בין

 לימון, (״מוקה״) מרדכי האלופים היו
 ורב־חובל טנקוס (״שמואליק״) שמואל
בהן. (״צ׳רצ׳יל״) מנחם
 יהושוע כאשר אירע נ׳וגע־ללב קטע

 רבים שירים שכתב מי הלוי, (״יוש״)
 את ערב באותו סיים וספנות, ים בנושאי
 התחלתו את אשר רעב, אני שירו כתיבת

בפל״יס. ■לזנה, 30 לפני כתב
 הפל״ים אנשי סיפקו הבידורי הקטע את

 שאול, כניצה אמנים בעזרת עצמם,
 ושלישיית חווה בנות אהרון, •שלומית

וגרון. אוזן אף
 יוסי עורכה על־ידי הונחתה התוכנית
והבמאי. המפיק הוא כשגוייטין גודארד

 נודד אולפן של הבאות התוכניות שתי
 הכינרת, שפת •שעל בבית־הבק תתקיימנה

ערד. ליד בידואי ובמאהל

ד ה1ג מי ד ד ליום ו ח א
ה של ההפקה בתחילת חלו עיכובים

 לערוך עמדה אותה אחד, ליום מלך תוכנית
 עוזרת־ההפקה של בסיועה דר אסתר

 של מאנשי־ההנהלה כמה דיין. אחרונה
 את להפיק הכוונות על עירערו הטלוויזיה
התוכנית.

 להפיק תהיה שתושג הפשרה כי נראה
 היתה המקורית כוונתה אשר התוכנית, את

מישאלו־ לכל ולהיענות הצופים אחד לקחת

 יהיו לא עתה אולם אחד, יום משך תיו
 עולים אלא סתם, אזרחים התוכנית כוכבי

לטי זו תוכנית גם תירתם כך חדשים.
לאח אשר והעלייה, הקליטה בנושאי פול

 הישראלית בטלוויזיה מגמה קיימת רונה
•שידור. שעות מכסימום להם לתת

ח רוצה הלימודית לי ד ב ד
לפ עומדים הלימודית הטלוויזיה עובדי

 לרשות־השידור, לצרפם במערכה תוח
 מישרד־ עובדי להיות שימשיכו תחת

החינוך־יוהתרבות.
הממשל התקשי״ר כי טוענים העובדים

עוב בהיותם כיום, לנהוג עליהם לפיו תי,
 לעובדי- מתאים אינו מישרד־החינוך, די

 ברשות הקיימים הנוהלים וכי טלוויזיה,
יותר. להם מתאימים השידור

 שעון־הנוב־ את מביאים הם כדוגמאות
כניס שעות את להחתים עליהם בו חות,
מהעוב שרבים שעה מהבניין, ויציאתם תם
ה לבית מחוץ מלאכתם את עושים דים

שי את ברמת־אביב! הלימודית טלוויזיה
 לפקידים המתאימה .ההוצאות, תשלום טת

׳תש את לעובדי־טלוויזיה, ולא ממשלתיים
ועוד. הנוספות, השעות לום

 התנגד אלץ יגאל לשעבר, החינוך שר
ה הטלוויזיה עובדי של אלו לדרי-שות
 החדש, השר כי עתה מקווים והם לימודית,
להן. יסכים ידלין, אהרון

ד הגלשטרר. תטלווויזויה זג
נע כן״הרצל, יעקב הטלוויזיה איש

 אשר המישטרה, על-ידי שעבר בשבוע צר
 בתל- הבנקים אחד שכני על־ידי הוזעקה

כא שוד. נערך במקום כי שחשדו אביב,
 כי התברר למקום המישטרה הגיעה שר

ל בנק, שוד צילומי שם עורך בן־הרצל
אמיתי. אינו השוד וכי תוכנית, צורך

 אחר־כך הובלו ציוותו ואנשי בן־הרצל
 מה להסביר נאלצו שם לתחנת־המישטרה,

 אך שוחרר, בן־הרצל בבנק. עשו בדיוק
השוד. בצילומי להמשיך שלא הוזהר

ב עצמו צוות אותו יצא היום למחרת
 בצילומי להמשיך בן־הרצל, של ראשותו

 אחר צוות המישטרה. אזהרת למרות השוד
 את המישטרה עוצרת כיצד לצלם הכן, עמד

 קטע להביא כדי בן־הרצל, איש־הטלוויזיה
מבט. במהדורת זה

 ולא המישטרה, הוזעקה לא הפעם אך
 הטלוויזיה הפסידה וכך אותו, לעצור באה
 הפסיד עצמו בן־הרצל ואילו למבט, קטע

חינם. פירסום

בחר מי
בקולומבו?

ה והסדרות הסרטים את בוחרים איך
שא זוהי הישראלית? בטלוויזיה מוקרנים

 החולקים מהצופים, רבים המעסיקה לה
הבוחרים. של טעמם על תכופות

 סידרת- סרט, על ההחלטה כי מסתבר
ל סידרה או דוקומנטרית סידרה מתח,

 (״צחי״) יצחק אחד על־ידי נופלת משפחה,
 ו־ בעברית התוכניות עורך שימעוני,

בערבית. התוכניות עורך פתאל, סאלים
דוגמ או קטלוגים מתוך בוחרים השניים

ב מחברות־טלוויזיה להם הנשלחים אות,
 ו־ סרטים, למימכר מסוכנויות או עולם,

 רוטשילד, מרים על מטילים הם אחר־כך
ל מחו״ל, התוכניות רכישת על הממונה

הסרטים. לרכישת המשא־והמתן את נהל
 על-פי שלא הניקנים סרטים גם יש

מ המגיעים ד׳ו״חות על־פי אלא קטלוגים,
 אלה סרטים שראו רשות־השידור, אנשי

בחו״ל.
 על רבה השפעה יש למחירי־הסרטים

 סידרוודהמתח •של מחירן הקנייה. שיקולי
 כ־ הוא והוואי קולומבו איירונסייד, מסוג

 מחירו דקות. 50 בת לתוכנית דולר 150
 דולר, 350ל־ מגיע ארוך סרט-קולנוע של

 כמישפחת למשפחה הסרטים מחירי ואילו
 דולר 150כ״ ביותר, הזולים הם פאוטרידג׳

בסבי עולות תוכניות-בידור .יחיד. לסרט
 הקונצרטים ואילו לשעה, דולר 600ה־ בות

1000 :ביותר היקרים הם וסירטי־הבלט

שימעוני אחראי
7 הוועדה איפה

ומעלה. לתוכנית, דולר
 כ- לתפקידו צוקרמן ארנון נכנס מאז

ה בבחירת מתערב החל מנהל־הטלוויזיה,
ל התופסים, הקנויות, והתוכניות סרטים
 מזמן אחוזים 50ל־ 46 בין הטלוויזיה, טענת

 קבע, או״נסקו של (מתקר בכלל השידורים
ה אחוז עולה הישראלית בטלוויזיה כי

).80 על הקנויות תוכניות
 איכות על רבות תלונות נשמעו לאחרונה

 ועדה, למנות החליטה והטלוויזיה הבחירה,
הקנוי. החומר בבחירת שתטפל

 ועדה הטלוויזיה מנהלי שלטענת למרות
 עדיין מ״חבריה״ רבים הרי כבר, פועלת זו

ו החדשים, מינוייהם על כלל שמעו לא
 אפילו או לישיבה, אף הוזמנו לא עדיין

זו. ועדה במיסגרת אחת להקרנה


