
טלוויזיה :
המסך מאחר•

וושינגטון על המילחמה

 ושוןז־ בתב תפקיד על הגדולה המילחמה
להת העומד תפקיד בוושינגטון, השידור

 לארץ שובו עם מספר שבועות בעוד פנות
 בניצחונו הסתיימה אחימאיר, יעקב של
דוו היה החדשות אנשי שלדעת מי של
 אלי המועמדים, מכל הפחות־מתאים קא

 החדשות של רכז־הכתבים לשעבר ניסן,
זו. ממישרה שהורחק

 דמויות, שתי סביב התרכזה המילחמה
 המדיני הכתב סער, וטוביה ניסן אלי

תמ בטוביה הטלוויזיה• של והפרלמנטרי
 ליבני יצחק רשות־וזשידוו מנכ״ל כו

 בעוד שילון דן מחלקת־החדשות ומנהל
 צו״ ארנון מנהל־הטלוויזיה תמך שבניסן
ניסן. של האישי ידידו קרמן,
 גורדון, עמום ברדיו, החדשות מנהל

 סער בטוביה הוא גם תמיכתו את הביע
 כל אין שלניסן וטען ניסן, אלי לעומת

 משרת בוושינגטון (השליח ברדיו מושג
 הציב אך הטלוויזיה) את והן הרדיו את הן

 קרפין מיהאל מהרדיו, מועמדים שני
 את שהסיר נוסף מועמד רמז♦ וגדעון

לימור. מיכה היה סער מועמדות הצבת עם מעומדותו
 מצד ניסן אלי זכה לה העזה התמיכה

 מאגודת־ זכה לה התמיכה וכן צוקרמן,
 שיצחק לכך הביאה בירושלים, העיתונאים

באלי ויתמוך דעתו את שוב ישנה ליבני

— הנזנכ״ל

תמי את קודם־לכן שהבטיח לאחר ניסן,
בסער. כתו

 שהוחלט לאחר כי הפרשה בכל המגוחך
 דרש המישרה את יקבל ניסן כי סופית
 של לוח־המודעות על מודעה לתלות ליבני

 מקרב למועמדים קורא הוא בה הרדיו,
בוושינג למישרה מועמדותם להציג הרדיו

הוח בה הישיבה משתתפי מכל ואילו טון,
 זאת לשמור דרש ניסן של מינויו על לט

בסוד.

הסמוייה לאבטלה תיגבורח

 התרבות דסק של התל־אביבית הכתבת
 בטלוויזיה, במחלקת־החדשות והאמנות
 בעיקבות מהמחלקה פרשה דר, אסתר

 גם שהוא הדסק, ראש עם חילוקי־דיעות
עברון. רם אירועים, יומן השבוע עורך
 דר מצטרפת מהחדשות פרישתה עם

הנמ ובמאים מפיקים ,של ארוכה לשורה
 של הסמויה האבטלה במחלקת עתה צאים

 הפקה מביימים או והמפיקים הטלוויזיה
 אך הטוב, במיקרה זאת וגם לשנה, אחת

בחודשו. חודש מדי משכורת מקבלים
 במייוחד, משווע הביזבוז זה במיקרה

 היו דר של ותוכניותיו! שכתבותיה משום
לצ היה שאפשר בטלוויזיה היחידות בין
מהן. ליהנות וגם בהן פות

 בימי־ ובעיקר בחגים בקודש, כדרכה
 הצופים את הטלוויזיה מלעיטה העצמאות,
 הם הגדול שבחלקם ד׳, סוג בשידורים
מוק תיכנון דימיון, חסרי חוזרים שידורים

ואווירת־חג. דם
בטלווי ביותר החשובים האירועים שני

 נשיא דבר יהיו העצמאות יום בערב זיה
 (יום קציר אפריים הפרופסור המדינה,

 עם נוסף מיוחד ראיון ),1930 שעה ג׳
 במיסגרת רגזן, יצחק ראש״הממשלה,

 נשיא את ירצה שלא מי ).20.30 (שעה מבט
 באותן דווקא הממשלה וראש המדינה
 מקלט־הטלוויזיה את לכוון יוכל שעות,

 קאנון מהסידרה בסרט ולחזות ללבנון, שלו
 בפרק ולחזות לקפריסין או ),1930 (שעה
 (שעה ניוהארט בוב מסידרת חי בשר קילו
1910.(

 ולערב לה מה להבין שקשה תוכנית
 שעה ג׳ (יום אלוזרמן נתן שירי היא החג,
וז דמארי שושנה ישתתפו בה )2130
 כלים. 12 בת תיזמורת עם נוספים, מרים

 בלבנון לצפות יהיה אפשר שעה באותה
 שהיה )2100 (שעה קוג׳אק מהסידרה בסרט
 בישראל. יום באותו מוקרן להיות אמור

 אגדתי כרוך של השנה 40 בן סירטו
שב בקוג׳אק גדולה הצלחה בלי יתחרה

 המר יאנג וברזברט ),2215 (שעה ירדן
 ד״ר הרופאים סידרת מתוך בפרק פיע

 את ).2200 (שעה בלבנון וולבי מרכוס
ה בטלוויזיה ערב־יום־העצמאות שידורי

 סרט המי־יודע־כמה בפעם ינעל ישראלית
 להקת הפעם: הקורבן צבאית. להקה על

הנח״ל.
 בטלוויזיה לצפות יהיה אפשר למחרת

 לנוער התנ״ך מחירון בחלקים הישראלית
 ושר־החינוך בורג יוסף שר־הפניס עם

ב בצהריים). 1200 (שעה ידלין אהרון

 שאריות את הטלוויזיה תביא 1410 שעה
 ה־ ההחלקה מתחרות המצולם הסרט

ה של שידור־חוזר הקרח. על אמנותית
 פילים ד״ר עם שכאלה, חיים תוכנית
 ירון של טנדו .1500 בשעה יוקרן פלגי,

ה הוא ליום־העצמאות המיוחד לונדון,
 להיות אולי המבטיחה היחידה תוכנית

 אופי בגלל ),2010 שעה ד׳ (יום מעניינת
 (מיל.) אלוף ובראשם בה, המרואיינים

ויצמן. עזר
 של המרכזי לאירוע בהכנות שבקיא מי

 התוכנית הטלוויזיה, מבחינת יום־העצמאות
 היא כי להישבע מוכן לך, שרים אנחנו
 יום־העצמאות. של המרכזי האסון תהיה

הכ ליכני, יצחק השידור, רשות מנכ״ל
 דימיונו אולם הזמר פסטיבל על מלחמה ריז

זמ עם בידור ערב בעוד הסתכם לתחליף
האו בבנייני ייערך אשר מיקצועיים׳ רים
ליבני לחצות. ועד 1900 מהשעה החל מה

פכאלאס שחקן
— נגד קוזאק

רובינא זמרת
בציבור שירה

 ישיר בתוכנית שיתבונן מי כי הבטיח אף
 ליד יושב בעודו בה שיושרו השירים את

מקלט־הטלוויזיה.
 על־ידי שתבויים בתוכנית, המשתתפים

 דמארי, שושנה שוב יהיו צמח, יוסי
 שלמה האירוויזיזן כוכב טל, מיכל

 הזמר פסטיבל מנחת נתנאלח, ארצי,
 רוכינא, אילנה מיבאלי, רבקה ז״ל

המאירי. ועוזי ישראלי שמעון
שי הפקת נערכת שבהן שעות לאותן

השכ התחנות מציעות זו, סטנדרטית דור
 (ערוץ בירדן מבדרים, שידורים שלל נות

באנג עלילתי בסרט לצפות יהיה אפשר )6
מ בפרק 2215 ובשעה ),2100 (שעה לית
 או מקלאוד בנצ׳ק, מסדרות־המתח אחת
הערוצים). (שני ראימזי האק

 עם מאניקם מהסידרה פרק יוקרן בלבנון
 ובשעה )ץ2100 (שעה קוגורס מייקל

 המצויינת האנגלית מהסידרה פרק 2200
 ב־ הננולס בהיסטוריה גדולים קרבות על

ה הזמרת תופיע בקפריסין מילחמה.  ננ
 ,2115 בשעה ואחריה, )2040( מושקורי

 דייוויד עם פו קונג מסידרת־המתח סרט
 למערכת נמסרו אלה פרטים קאראדיין.

.1 מבט מדריך־הבידור על־ידי

ניסן מועמד
דעתו שינה —

הסוף - וסוסו סמי
שהפ וסוסו, סמי לילדים תוכנית־הבידור

הטלווי של צאן־הברזל מניכסי לאחד כה
 מצופיה האחרון הראשון ביום נפרדה זיה,

הצעירים.
 גם מסיבת־פרידה נערכה שעבר בשבוע

 ולגי- הורביץ דליה התוכנית למפיקת
 וסוסו איכרחים/ ג׳ורג' הוא סמי, בוריה

 דריני). לביבה של קולה עם (הבובה
 ואילו בטלוויזיה לעבוד נשארת לביבה

ועו הטלוויזיה עם ק־שריו מנתק איברהים
 התיאטרון.הערבי את ולחדש לנסות מד

 החל כאשר הזניח אותו במיזרודירושלים,
וסוסו. בסמי לככב

 דמויות שתי המעריצים לצעירים אולם
 הילדים מקרב היו אגב, רובם, אשר אלה,

 שהגיעו המיכתבים מיספר לפי היהודיים,
 שסמי תקווה עוד יש הערבית, לתוכנית

 שנים מיספר לפני המסך. אל ישובו וסוסו
עקב אולם ״סופית״, התוכנית את הסירו

 החזירו הצעירים המאזינים של גדול לחץ
אותה.
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שידון את הביס גיל
 נגד שילון דן של מילחמתו כי נראה
 אותה החדשות מחלקת על הסרט הקרנת

 ידידו גיל, הצליחה. לא גיל, צבי הכין
 ומי צוקרמן, ארנון מנהל־הטלוויזיה של

 שילון, לפני מחלקת־החדשות מנהל שהיה
 החדשות, מחלקת עבודת על סרט הכין
 מוכן כה עד אותו שראה מי כל אשר
בסדר.״ הוא ש״טכנית, עליו .לומר

 סרט בהקרנת מעוניין היה לא שילון
 כי בטענו מחלקת־החדשות, עבודת על

ב שנעשו השינויים לאחר מוקדם, עדיין
סרט. עליה להציג מחלקה,
 על וטו שיטיל כדי לצוקרמן, פנה שילון
 של מעמדו כי מסתבר אולם הסרט. הקרנת

ב תואר כל היום נושא אינו אשר גיל,
 צוקרמן איתן. עדיין הישראלית, טלוויזיה

 שילון, של בדעתו להתחשב לא החליט
הבא. בשבוע יוקרן אכן והסרט

תקליט מסיקה הטליויויה
 הטלוויזיה של הבודדות ההצלחות אחת

ל המיוחד הקונצרט האחרונים, בחודשים
 עומדת האחרון, בחג־הפורים שהוקרן נוער

 חברת של משותפת בהפקה תקליט להפוך
ורשות־השידור. ארצי הד התקליטים

 פד אסתר על־ידי שהופק הקונצרט,
 של הסימפונית התיזמורת ניגנה בו פר,

ונע נערים קבוצת עם יחד השידור רשות
 שהפקת עד חיוביים כה להדים זכה רות,

מאליה. התבקשה ממש התקליט
סו של זו הצלחתה בעיקבות כי נראה

נוס קונצרטים לארגן תתבקש היא פר,
 בעיקבותיהם ואולי לילדים זה מסוג פים
 אף הטלוויזיה של הצעירים הצופים יזכו

מהנים. תקליטים לשלל

כחול־לבן סילרים

 הבאים קצרים קטעים אותם הפילרים,
 ב־ המייועד תוכניות שתי בין זמן למלא
מז כבר הפכו מיסחרית, לפירסומת חו״ל

 גאלה בפילרים טלוויזיונית. לבדיחה מן
ה מבויינןים. שירים הטלוויזיה משמיעה
ןעזמי. בית־ספר של הצגות מזכירים

 הטלוויזיה הנהלת נגד לטעון היה קשה
 טובים פילרים להפיק הכישרון לה שאין על

 שחברות הידועה העובדה לולא יותר,
 ממיטב פילרים לטלוויזיה מציעות זרות

תמו ובאירופה, הברית בארצות הלהיטים
 חינם. אפילו ולעיתים פעוט תשלום רת

ו רבה במיקצועיות עשויים אלה פילרים
גבוהה. טכנית איכות בעלי

ה רשות של הוועד־המנהל של החלטה
ה היחידים הפילרים כי קבעה, שידור

 נתן, שורי של אלה הם להקרבה מותרים
אח- ישראליים וזמרים איינשטיין אריל,

ואיברחים סוסו
השני הסוף

 המגיעים אותם ואילו פחות, מוצלחים רים
לפח. מושלכים מחדל

גיוב של ׳31׳
 הוטלה ביותר הנעימות המשימות אחת

 כתב־הטלוויזיה על מיספר שבועות לפני
 החליטה הטלוויזיה הנהלת רז♦ ,מנשה
 את המלוות הנוגד תמונות את להחליף

קצרים. בסירטתי־נוף מזג-האוויר תחזית
 שבועות משך *ארץ לסייר הוטל רז על

 לאורכה הקטנה הארץ את לצלם רבים.
 אשר קצרים סירטונים ־40 ולהכין ולרוחבה

מזג־האוויר. תחזית את•־ בעתיד ילוו
 שלו השיזוף אם להסביר יודע' אינו רז

 שאותו,.־צילם החרמון, על מהחלקה בא
 השחייה מן או סגרירי, מזג-אוויר עבור
 ימי יעביר צילם אותו שרם־אל-שייך, בחוף

׳ חמסין• ^


