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זוע1זג
 ההתנדבות על כתבתו עבור רז לנפתלי

 יום (מבט, בקריית־עקרון האזרחי למישמר
 ובשאלות היטב ערוכה בכתבה ),25.12 ד׳

 ולעורר לזעזע, רז הצליח ומנחות קצרות
 מדינת אזרחי איכות על נוספת מחשבה
יום־הכיפורים. מילחמת אחרי ישראל

המסך מאחרי
ובנסיעות בכתבות צימצום

 של הצעות־החיסכון תתבצענה אומנם אם
 מיטד, אהרון השידור, רשות סמנכ״ל

 של ועדת־המישנה על־ידי התקבלו אשר
 של בראשותו הכנסת של ועדת״הכספים

 של חייהם יהפכו פיינרמן, עוזי ח״כ
ביותר. קשים השידור רשות עובדי

 אלפים וארבעת מיליון תחסוך הרשות
 הגבלות הטלת כדי תוך בשנה, לירות

וה הבמאים העובדים, על ביותר חריפות
בטלוויזיה. והן ברדיו הן — מפיקים
ה בעניין ההחלטות חוללו גדולה סערה
תוק רכב אחזקת למקבלי ברכב. קיצוצים

 הרשות עובדי אחוזים. 10ב־ המיכסה טן
 ובמוניות הרשות ברכב לנסוע יורשו לא

 וחצי שבע השעות בין כתבות, לצורכי שלא
 לעיר מחוץ הנסיעות בערב. ושמונה בבוקר

יותר. תותרנה לא במוניות.
 השידור רשות לבניין מחוץ כיבודים

 חו״ל אנשי אירוח גם לחלוטין. יופסקו
 בתוך הכיבודים צנועים. במקומות ייערך
 כן בלבד. בשתייה יהיו הרשות בנייני
 וב־ בעיתונים ניכר צימצום על הוחלט

 עבור הרשות רוכשת שאותם שבועונים
עובדיה.

ייח השידור רשות של ההנהלה בתקציב
 בנושאי בעיקר לירות, אלף 254 סכו

ה הקיצוץ המיקצועי. והייעוץ ההדרכה
 מנהלי בהשתתפות דווקא הוא ביותר נמוך

 בסך קיצוץ :בינלאומיים בכינוסים הרשות
בלבד. לירות1 9000

בארץ, הכתבות בעיקר תסבולנה ברדיו

כפעולה עפרון עורף
זכה? מי

 לירות אלף 120 יורדו מתקציבן אשר
 יהיה וכן ברדיו) קיצוצים אלף 320 (מתוך
 ברוסית בשידורים בחו״ל, בכתבים קיצוץ
ההקלטות. ובשירות דווקא

 בתקציב קיצוצים לירות אלף 430 מתוך
 הסרטים מתקציב אלף 130 יקצצו הטלוויזיה
מתירגומם. אלף 60 הקנויים,

ה ברשות כלי־רכב בהחלפת הקיצוץ
 לירות, אלף 65 של בגובה הוא שידור
אחת. חדשה מכונית של ממחירה פחות

לחדשנת ן1ועבר לונדון
 מאז ונעלם קלעים ומגיש עורך שהיה מי

 לחזור, עומד עכיין, רם הקטן, מהמסך
 החדשות. למחלקת ודווקא

אשר — לונדון ירון עם התחרה רם

 תפקיד על — לחדשות יעבור הוא אף
 יגבר זה בעניין כי נראה אולם מסויים,
עברון. על לונדון

 למחלקת־החד- עברון יצטרף זאת למרות
 זו, במחלקה הכתבים צוות את ויחזק שות,
 שינויים להיערך כידוע, עומדים, שבה

רבים.

וזמנכ׳יל במכונית טלוויעיה
 מקלט- יש שבד, בארץ היחידה המכונית

 מנכ״ל של הוולוו מכונית היא טלוויזיה,
ליכני. יצחק השידור רשות

 מקלט־טלוויזיה במכוניתו התקין ליבני
 של המצית לנקב מתאים וחיבור נייד, קטן

 יכול הוא בערב, נסיעותיו בעת הטלוויזיה.
בתוכניות. להתבונן
 רק שלו בטלוויזיה צופה שליטי מובן
נהגו. אותו מסיע כאשר

נדחתה המסיבה
 ברוך ומסיבת גיל לצכי פרידה מסיבת

 והמנכ״ל הפורש המנכ״ל שילון, לדן הבא
 בביתו להיערך עמדה החדשות, של הנכנס
 סילווסטר בליל לימור מיכה של החדש

בחודש. 31ה־
 שילון, דן של שירות־חמילואים אולם

 לפני לשחררו המאמצים יצליחו אלא־אם־כן
 מסיבה גם קילקלו בצו, הרשום המועד תום
לחודש. 18ל- נדחתה והיא זו,

 מנכ״ל להפצרות גיל צבי נענה בינתיים
לנהל ונשאר צוקרמן, ארנון הטלוויזיה

 — זאת דן. של שובו עד המחלקה את
 אף יישאר לא כי גיל של הצהרתו למרות

בינואר. האחד אחרי נוסף יום

נשארת גיקוי־דאש

התוכ ניקוי־ראש. לאוהדי טובה בשורה
 תצא רק אלא באפריל, תופסק לא נית

 היה הראשוני שהתיכנון בעוד לחופשה.
 באפריל המסו מעל התוכנית את להוריד

הומו תוכנית למציאת תחקירים נעשו ואף
 בימים הוחלט אחרת, סאטירית או ריסטית

 ניקוי־ראש, צוות את להוציא האחרונים
 (״מוטי״) מרדכי המפיק של בראשותו

 ולהחזירם לחופשה רק קירשנכאום,
חודשים. ארבעה כעבור

התוכ את להחזיר היא הכוונה בינתיים,
 אותם עם ואף מתכונת באותה בדיוק נית

ושחקנים. מפיקים כותבים,

חברי^כגסח מינו■טלוויזיה או תיאטרון
 בטלוויזיה, הראשונים המפיקים אחד

 לאחר ממנה שפרש מוסינזון, אביטל
 הסופר של בנו שנים, מספר לפני קשה ריב

 הקטן למסך לחזור עומד מוסינזון, יגאל
 עדיין שמה אשר תוכנית, ולערוך ולהפיק

 התוכנית במתכונת תהיה היא אך נקבע, לא
השלישית. השעה

 תיאטרון מנהל הוא שכיום מוסינזון,
 הקודמת, עבודתו את עוזב אינו ירושליס,

 מיוחד חוזה על הטלוויזיה עם יעבוד אלא
 :עדיף מה סופית שיחליט עד לתקו׳פודמה,

הטלוויזיה. או התיאטרון
 השלישית, כשעה שלא החדשה, תוכניתו

 יוכנו וכן קהל, ובהשתתפות באולם תיערך
התוכנית. את יגוונו אשר וראיונות סרטים

 תוכנית להפיק למוסינזון לתת הרעיון
 בינתיים ירד העיתונות, על ביקורת בשם
הפרק. מעל

ארבל שדרן
7זד׳כ מיהו

 עוסקל הוא שבו בנושא לחוסר־ידע דוגמה י'
 הפרלמנטרי הכתב שעבר בשבוע הראה

ארכל. עמוס הטלוויזיה של
 בכנסת, ההצבעות אחת על דיווח ארבל

 לחברי הקואליציה הנהלת תה הירש לא שבה
 מהאולם יצאו הם ולכן להימנע, מפ״ם
 גדול סקופ שמספר כמי ההצבעה. בעת

 שד־הבריאות, דווקא כי לאומה ארבל בישר
ל נשאר מפ״ם, איש שפ״טזב, ויקטור

מהצבעה. ונמנע הממשלה שולחן ליד שבת
 את יכיר פרלמנטרי שכתב היה כדאי
 אילו עוסק. הוא בחם הכנסת, חברי רשימת

 הוא שעליהם האנשים את ארבל הכיר
 יודע היה בשבוע, פעמיים לפחות משדר

 חבר־כנסת אינו שם־טוב ויקטור השר כי
 אפילו להצביע, יכול היה לא ולכן כלל,
בכך. רצה

 מרשל קולומכו, טגן של מקומם את
 היה צריך מקמילן ומפקח מקלאוד

הח הטלוויזיה אך גנרל, לפחות לרשת
 קו■ וניאו את סגן, סתם להביא ליטה
ניו־יורק. ממישטרת ז׳אלן
 הבאה בסידרה הראשי התפקיד את

 (״אריסטוטל״) טלי ימלא השלוש, במקום
ם, אלא אב  ב־ ממישחקו לטוב הזכור פ

 קמפבל גברת הנועזים, 12 הקולנוע סירטי
 הוד ובשרות לולובריג׳ידד!) ינהזג (עם

מלכותה.
הבל סגן תפקיד את משחק סאבאלאס

 לא נלחם הוא בו קוז׳אק תיאו שים
 אנשי בעמיתיו גם אלא בפושעים, רק

והמוש בארצות־הברית השונות המישטרות
התובעים־הכלליים. שבין חתים

 הישראלית בטלוויזיה שתוקרן הסידרה
 קוז׳אק. עלילות בסידרות השנייה היא

 א' סידרה זכתה הסרטים, יצרני לדברי
 העולם רחבי בכל בלתי-רגילה להצלחה
בקפריסין). גם (הוצגה

 פשע מקרי מתארים בקודאק הפרקים
 להיות כדי לטלוויזיה. המעובדים שאירעו,

 שכרה למקור, נאמנים שיותר כמה עד
 סרטן של שרותיו את אמ.סי.איי. חברת

 של האמיתיים מבלשיה אחד ארמים,
נידיורק. מישטרת

 הוא בקוז׳אק המנשנה משחקני אחד
 טלי. של אחיו סאבאלאס, דמוסטנם

אלא הכוכב, של האח רק אינו דמוסטנס

 הסרטת בעת סאבאלאם טלי ן1ל111| *1י1
 מסביב קודאק. של הפרקים אחד י י # י -י1 -1

 הסדר על השומרים אמיתיים, ניו־יורקים שוטרים
להפריע. הסקרנים מקהל ומונעים־ ההסרטה בעת

 ושיחק עצמו בזכות טלוויזיה שחקן גם
וקומבאט. מניקס ווירג׳יניה, אנשי בסידרות

 פרייזר דן משחקים האחים שני עם
 וקווייו ׳ניד מק פרנק הבלשים, כראש

 דובסון קרוקר. בופי כבלש דוכסון
 אהבה, סיפור בסרטים כשחקדמישנה שיחק
הצרפתי. והקשר קלוט

הב אחת תקלה בפני לפחות כי נראה
במד הישראלית הטלוויזיה עצמה טיחה

 שאירע מה יקרה .לא קוז׳אק. את שה
הת כשלפתע הקודמות, הסידרות לשלושת

 קיימים סרטים. יותר במלאי אין כי גלה
 לצלם וממשיכים זו בסידרה פרקים מאות

 הסידרה מפיק שמבטיח וכפי ועוד. עוד
 סא־ של ״סבתו :מק־אדמס ג׳יימם
 אצלם ושמונה. מאה גיל עד חיה באלאס

 לצלם ונוכל רבות שנים חיים במישפחה
הרבה.״ עוד

זמקמילן מקלאוד .1מב1קול של מחליפס

תחוזק


