
1 טלוויזיה
המסך מאחרי

שים יורשים ל חד גי ל

כז׳אלי קריינית מליקיאן קריינית
באה? מי עפה, מי

 על )1923 הזה (בהעולס שפורסם אחרי
 צכי החדשות מנכ״ל של הקרובה פרישתו

 לרשימת שמות מספר עוד הצטרפו גיל,
האפשריים. יורשיו

 מצטרפים ניסן אליז יכין חיים אל
 החדשות במחלקת אחד כל אשר שניים,
 האחד המנהל. ייבחר מביניהם כי מקווה

 מיספר בזמנו שכיהן מי שילון, דן הוא
 מרדכי הוא והאחר זה, בתפקיד חודשים

ראש. ניקוי מפיק קירשנפאום, (״מוטי״)
 למנכ״ל קירשנבאום נקרא שעבר בשבוע

בי ובשיחה צדקדמן, ארנון הטלוויזיה,
 מוכן יהיה אם קירשנבאום נשאל ניהם
התפקיד. את לקבל

 הוצעה עצמו גיל לצבי כי נודע, כמדכן
 בארצות- היהודית הסוכנות כשליח מישרה
 אשר רם, אלימלך של במקומו הברית,

ארצה. ישוב

שדד־הסעד גגו חי
הוכ אשר ילדים, אימוץ בנושא תוכנית

 של הדתית המחלקה על-ידי וצולמה נה
 ועדה החלטת על־פי ניגנזה הטלוויזיה,

כך. לשם שהוקמה מיוחדת, ציבורית
 הסידרה במיסגרת שצולמה התוכנית,

בית בפני מישפט המביאה הדין, שורת

צביאלי מפיק
צינזר? מי

 סיב- בבעיית השאר בין עסקה רבני, דין
 ילד בגלל זוג, בני בין וגירושין סוכים

מאומץ.
התוכ הכנת על נודע למישרד־הסעד

 בנימין הפיק נבו, עמום כתב אותה נית,
 ה- ואנשי זיק, אדיר וביים צביאלי

 שראו לאחר בה. לצפות ביקשו מישרד
לגנזה. דרשו אותה,

 מישרד־ של לדרישתו התנגד צביאלי
 הטלוויזיה מנכ״ל הוראת על־פי אד הסעד׳
 בה ציבורית ועדר. הוקמה צוקרמן ארנון

 אישי- גם עצמו, המנכ״ל מלבד השתתפו,
ופסיכיאט מאומץ לילד הורים שהם ציבור

 לגנוז יש כי סופית, קבעה הוועדה רים.
התוכנית. את

המיסתיוריגח דעות1הו*
מוד תליית של מיסתורין פרשת לאחר

 סוף נבחר הטלוויזיה, בבניין הלוח על עות
 החדשות עובדי של החדש הוועד סוף

ימים. לארבעה רק אולם בטלוויזיה,
 על תלויה היתר. ימים שבועיים משך

 מודעה, הטלוויזיה בבניין המודעות לוה
 הוועד ראש לימור, מיכה על-ידי חתומה
 חדש לוועד בחירות על שהודיעה היוצא,
 האחרון. השישי ביום החדשות, לעובדי
החד־ המועמדים שמות את ציינה המודעה

יחזקאל, ועזרא בעברית, מהחדשות

22

מה נוריאל, ויצחק אל־קאסם סמיה
בערבית. חדשות
 לצד הופיעה הבחירות לפני מיספר ימים

 המודעה אנונימית. מודעה הזו המודעה
הח המועמדים כל כי הודיעה, עלומת־השם

 ייבחר שלא מביניהם מי כל כי ליטו,
 עובדי של כללית אסיפה עריכת על יחליט

 בחירת של הישיבה אחרי מיד החדשות,
החדש. הוועד

 היה גיל, צבי החדשות, מחלקת למנהל
 דרך נגד מכוונת הכללית האסיפה כי ברור

 מאחר כי טען והוא המחלקה, את ניהולו
 לא האסיפה הרי חתומה, אינה שהמודעה

חוקית. תהיה
הח לוועד למועמדים הדבר נודע כאשר

 למודעה שמותיהם את להוסיף מיהרו דש,
לחוקית. אותה הפכו האנונימית,

 ההצבעה מעטפות הגיעו אליהן בבחירות,
 ומחיפה מתל־אביב החדשות עובדי של

 עמום נבחרו חתומות, במעטפות במוניות,
 בעברית, מהחדשות שביב ואמיר ארבל
בערבית. מהחדשות נוריאל ויצחק

שמ עירער הבחירות, אחרי מייד אולם
 הבחירות עריכתן. אופן על טסלר עון

 קובע מהבוחרים אחד שכל כך נערכות
 העברית, מהמחלקה נבחריו שני שמות את

מהערבית. ואחד
צו אינה הבחירות ששיטת טען טסלר

 מכירים אינם העברית שעובדי מאחר דקת,
שנת דעתו, ולהיפך. הערבית, עובדי את

העב עובדי כי אמרה במקום, מייד קבלה
 הערבית ועובדי נציגיהם, את יבחרו רית
שלהם. את

 השלישי ביום לבחור הוחלט בו־במקום
 של שמשך־חייו כך חדש, בוועד הקרוב
 בלבד. ימים ארבעה בן יהיה החדש הוועד
 המחלקה של ניהולה דרך על שהדיון מובן

 מאוד, לוהט להיות שעמד גיל, צבי על-ידי
הקרוב. השלישי ליום עד נידחה

שקפי־מ גם הוליד ־ מ
ב הקרייניות על שהאחראית היה כדאי

 מ־ תלמד מור, דליה העברית, טלוויזיה
הער התוכניות הגשת במחלקת עמיתה
ביות.

 ויקטור הגיע חודשים שמונה אחרי
בתוכ קרייניות־הרצף על האחראי נסיכ,

 מלי■ סילכיה כי למסקנה הערביות, ניות
 אותה פיטר הוא טובה. די אינה קיאן

 מרלן אחרת, קריינית למצוא והצליח
 רק כה עד הופיעה אשר פז'אלי,

 אשר. בתפקיד בדרך־כלל במחזות־טלוויזיה,
זקנה.

 ברדיו כה עד עבדה ,28ד.- בת ליבנת,
 בטלוויזיה היחידה הקריינית והיא בערבית,

כש הקטן המסך על המופיעה הישראלית
משקפיים. מרכיבה היא

חיגם הונרא״ן קרו״ף
 את כיסה אשר הצוות שחזר אחרי רק

 במינכן, בכדורגל גביע־העולם מישחקי
 להוסיף כדי בהם שיש פרטים מיספר נודעו
צוות. לאותו רב כבוד

ש היחידה היתד. הישראלית הטלוויזיה
 יוהן המישחקיס, כוכב את לראיין הצליחה

 אפילו זאת עבור לשלם מבלי קרוייך,
אחת. פרוטה

 שם להילטרופ, נסע גילעדי, אלכם
 כדי במיוחד ההולנדי, מחנה־האימונים היה

 לשם, בהגיעו קרוייף. את לראיין לנסות
 שחקני־הכדורגל כשאר קרוייף כי התברר

לעיתו דאיונות מעניק אינו ההולנדיים,
 רק זה הרי כן, עושה הוא ואם נאים,

ל״י. 6000כ־ גבוה, תשלום תמורת
 ההולנדי השחקן את במחנה פגש גילעדי

 הצליח ודרכו איתו, התיידד סורפיר, וים
 לסייע חייבת ״הולנד קרוייף. עם להיפגש

 ״כיוון לקרוייף, גילעדי הסביר לישראל,״
מינ במישחקי ישראל של הנציגים שאתם

ה לטלוויזיה והעניק שוכנע, קרוייף כן״•
חינם-איו־כסף. בילעדי, ראיון ישראלית

 גדולה. הצלחה היתד. שילון לדן גם
 שודרה סקוטלנד ניבחרת על שלו כתבה
 שילון אי.טי.בי. הבריטית הטלוויזיה ברשת

 על כתבה שערך (והיחידי) הראשון היה
 זו, כתבה אחרי ומייד הסקוטית, הניבחרת

 לצלם יותר לאפשר לא הסקוטים החליטו
שלהם. במחנה

עו משילזן ביקשה הבריטית הטלוויזיה
 אוהדי היו יכולים וכך שלו, הכתבה של תק

 שילון דן את לראות בבריטניה הכדורגל
 של- הניבחרת חברי את מראיין הישראלי

הם־עצמם.
הב הטלוויזיה אנשי אירגינו זאת תמורת

 אלן? סיר עם ראיונות שילון עבור ריטית
 היו אלה ואף דיינו, גילי ועם רמזי

העו השידורים במערכת נדירים ראיונות
ממינכן. למיים

ר ק גטדוויזיז? ״ה.3ה*נ עד ס
 עורכת אותם החדשים הסקרים תוצאות

עצמם. בעד מדברות השידור, רשות הנהלת
יש אזרחי מכלל אחוזים 28 כי מסתבר

הישרא בטלוויזיה כלל צופים אינם ראל
 מתבוננים הנותרים האחוזים 72 ואילו לית,

בדרך־כלל. או פעם־בפעס, מדי בה
 זוכה שבמותך, גנב החדשה, הסידרה

 נהנים מהצופים 10ס*/ יחסית. להצלחה
 3070 ממנה, נהנים רק 50ס*>/ מאוד׳ ממנה

כלל. נהנים לא 1970־1 נהנים, לא־כל-כך
 מאחרי פרי, עמלן של סירטו כי מסתבר

 נחמן חיים של סיפורו על־פי הגדר,
הצו בקרב גדולה להצלחה זכה כיאליק,

 נהנו, 507־ מאוד, ממנו נהנו 20סס/ פים•
נהנו. לא 290/0 ורק

 בקרב הצפייה אחוז מהווה גדולה הפתעה
בער העלילתי בסרט היהודית האוכלוסיה

 צופים 3670 שישי. יום מדי המוקרן בית,
בסר צופים אינם 5770 הערביים׳ בסרטים

 בהם חוזים אינם נוספים 770ו״י אלה, טים
שבת. שמירת בשל

 נתגלתה, ביותר המורכבת ההתייחסות
 ראש. ניקוי התוכנית לגבי הניסקרים, אצל
או מרגיזה ״בעיקר התוכנית כי טענו 870

 אותם מותיר ראש ניקוי כי גילו 10ס/ס תי׳"
 משעממת התוכנית כי סיפרו 87!־ אדישים•

 התוכנית כי התוודו מהצופים 3170• אותם׳
 היא מהצופים 1270 ואת אותם, משעשעת
כלל. בה צופים אינם 3070 מצחיקה.

1925 הזה העולם

העולם את וראה לטלוויזיה, הצטרף

טדתודס
 הוחלט הרשות של הוועדה־לנסיעות בישיבת השידור. ברשות נוסעים כולם

:הבאות הנסיעות על
 (אידגון האי.בי.יו. של לוועדת־התוכניות יסע חוכג משה הרדיו מנהל

 כדי גרמניה, להאמבורג, ימשיך משם אירלנד. בדבלין, שתיערך האירופאי) השידור
 לבחון כדי לקופנהגן, חובב יסע מהאמבורג אוטומטית. רשת של הפעלתה לבחון

 רדיו בוועידת להשתתף כדי יוגוסלביה, לבלגרד, ומשם סדנת־רדיו, הפעלת
חופשה. לבילוי בחו״ל, ימים עשרה עוד חובב ישאר אחר־כך .80ה־ בשנות
 תוכניות לוועדת לאירופה נוסע הטלוויזיה, מנכ״ל צוקרמן, ארנון גם

הטלוויזיה,
 לכנס־ נוסע הטלוויזיה, של מנהל־התוכניות שמעוני, (״צחי״) יצחק

 סרטי של בינלאומית לוועידה משם איטליה, במילאנו, ד,אי.בי.יו. של צפייה
 לצפות כדי — לפאריס ומשם אוסטריה, למיינץ, משם בלגיה, בבריסל, מדע

ימים. חמישה משך בסרטים
הטל של מחלקת-החדשות למנהל מתנת־פרידה הניראה, כפי תעניק, הרשות

 שתיערך האי.בי.יו. של החדשות לוועידת נסיעה בדמות !גיל, צגי וויזיה,
פורטוגל. בליסבון,

 נציג היא אף ושולחת שנוסעים, ביהודים התקנאה הערבית המחלקה
 לצפות כדי ופאריס, מילאנו ליוון, נוסע פתאל פתאל. סלים את משלה,

חסכוני. בקו יסע הוא כי החליטה ועדת־הנסיעות מוסלמיות. מארצות בסרטים
 להצדיק צריכה הטלוויזיה, של קישרי־חוץ על האחראית לייבליין, חנה

 באדן בבאדן שייערך ישראל לשבוע נוסעת והיא נושאת, היא אותו התואר את
 משך עמיתיה״ עם ״להיפגש כדי וללונדון למינכן ׳תמשיך משם שבגרמניה.

ימים. שישה
איטליה, לפירנצה, הרשות שולחת אחד, סירטון רק כי אם נציגים, שני

 גוייטין, איילון הבמאי נוסע מהטלוויזיה איטליה. פרס במיסגרת לבלות כדי
רוזנגרטן. גדעון נוסע ומהרדיו

 בוועידה בציריך, תהיה הראשונה תחנתה היא. אף נוסעת סופר אסתר
 הרשות, חשבון על תמשיך, היא אחר־כך האי.בי.יו. של ולנוער לילדים לתוכניות
 על שוב משם, ושידורים• בתוכניות לצפות כדי ימים, 10 בת לשהייה ללונדון,

שם. גם בסרטים לצפות כדי ליוגוסלביה, ימים 4ל־ כמובן, הרשות, חשבון
 לטהרן, ציוותי-הספורט, של תהיה באמת יעילה הנראית היחידה הנסיעה

 מהטלוויזיה ביותר. מנופח הצוות כאן גם אולם, בכדורגל. אסיה מישחקי לסיקור
 רק ידועים בינתיים ואיש־הנדסה. עוזר־הפקה כתב־עורך, כתבים, שני נוסעים

 כל אל פלג. ויואב שטרן ׳(״אבישי״) יאיר גילעדי, אלפס של שמותיהם
 הישראלית, הטלוויזיה של הספורט סיקורי בתולדות לראשונה מצטרף, אלה
שם. תפקידו יהיה מה יודע אינו עדיין איש כי אם אגו־בכר, מחמוד ערבי, כתב

 את מהערבית. ואחד בעברית, מהרדיו שניים לטהרן. ׳נוסעים מהרדיו גם
 עדיין הערבי הכתב ואילו הוד, וגדעון פץ יואל יכסו בעברית הספורט

ניקבע. לא
 הצלמים ראש הירשפלד, (״דודו״) דויד הנוסעים רשימת את סוגר
 שתיערך פוטוקינה לתערוכת־הצילום הנוסע העובדים, ועד ויו״ר בטלוויזיה

גרמניה. בקלן,
 ועדת־הנסיעות, של ויחידה אחת ישיבה החלטת על־פי נוסעים, הכל בסך
 כולם איש, ואחד עשרים — השידור רשות של הוועד־המנהל על־ידי שאושרה

השידור. רשות של הלא־מאושר־עדיין התקציב חשבון על




