טלוויזיה

תמרורים

צ ל ״ש

נ י ש א ו  .מריה קרדרלי והסופר
הערבי ,יליד לוד ,פאוזי אד־־אסמר,

?׳נאז? וטידוף
• לעורכת דבר חנה זמר ,שהנחתה
בליל התישעה־באב עימות מהפכני על מרד
הקנאים .למרות שלא היתד■ משוחררת ל
גמרי מאימת המצלמה ,הנחתה זמר את
התוכנית בצורה אינטליגנטית ,והעזה ל
אפשר לכמה ממשתתפיה לפתח תיזה כו
פרת ,שהועלתה עד כה רק מעל עמודי
העולם הדה  :שהמרד היהודי הגדול נגד
רומא היה מעשה־טירוף ,שגרם בכייה ל
דורות רבים .סייעו לה בפיתוח תיזה זו
שני פרופסורים דתיים דווקא  :דויד
פלוסר ,שהאיר את המאורעות מנקודת־
הראות הרומאית הנאורה ,ו אפ ריי ם אז ר״
כד .בעל־כורחו עזר גם התועמלן הקנאי
ד״ר ישראל אלדד )שייב( ,ששיכנע
צופים רבים כי מטורפים נוסח הקנאים
חיים ופועלים גם בימינו ,ועלולים להביא
לחורבן ירושלים בשלישית .גם שאר מש 
תתפי התוכנית עמדו על הגובה ,מילבד
שחקן צעיר שקרא בצורה חובבנית את
נאומו ההיסטורי הגדול של המלך אגריפס
ה־ ,2אשר הזהיר את היהודים בעוד מועד
מפני ההתאבדות הלאומית.

צל״ו.
שינאה וקיטש
• לכתב המדיני אלי אייל ,שערך ב״
ליל שבת ,בתוכנית השבוע ,כתבת־שיטנה
אווילית על תעמולת־השיטנה האנטי-ישרא-
לית ,בבחינת הפרוטוקולים של דיקני ערב
כתשובה על הפרוטוקולים של דיקני ציון.
למשל  :הוא הזכיר את סעיד חמאמי ,מ
ראשי הפלג באש״ף הדוגל בגלוי בהסדר
עם ישראל ,כמי שהעברתו לארצות־הברית
תגביר את תעמולת־השינאה נגד ישראל
באמריקה .כעמודי-התווך לכתבה שימשו
פאט מויניהאן ,שסולק מכהונתו כראש
מישלחת ארצות־הברית באדם מפני שה־
דמגוגיה הימנית־קיצונית שלו נמאסה אף
על ממשלתדשלו ,ואלוף הר־אבן ,מי ש
מנהל מזה שנים מטעם מישרד־החוץ מע
רכת תעמולת־שינאה אנטי־ערבית ,העומדת
על אותה הרמה ד,אינפנטילית והזדונית כמו
תעמולת־השינאה האנטי-ישראלית של ה
ערבים הקיצוניים ביותר.
• למרים רוטשילד ,האחראית על
הסרטים הקנויים וליצחק )״צחי״( ש מ 
עוני ,מי שהיה מנהל התוכניות בעיברית,
שבחרו בסידרה פרומתיאוס להקרנה בטל
וויזיה הישראלית .הסידרה הבריטית על חיי
הסופר הצרפתי אונורה דה־בלזאק דומה
לפארודיה על רומן־משרתות אווילי .אחרי
הסידרה המצויינת על חי המלך אדוארד
השביעי ,מוכיחה סידרה זו כי הבריטים
מסוגלים לייצר גם זבל.
 0לדויד גרינברג ,מבקר ובמאי-
קולנוע ,שהצליח להרוס את אחת מרבי-
עיות־הזמר הטובות בארץ ,הכל עובר
חביבי )מוצאי־שבת  .(7.8כשהוא עוטף
את הופעתם של שולמית אהרון ושלושת
חבריה בבליל מטורף של קיטש וגימיקים
של סטודנט שנה ראשונה בבית־ספר ל
קולנוע ,הצליח גרינברג להרוס שירים
יפים ,לעוות העמדות טובות ואפילו לכער
את שלומית אהרן ,הידועה כאחת הזמרות
היפות בארץ.

מנחה זמר
תיזה מהפכנית

מ ה דו ד ח־ ח ד שו ח
לי ל די ם
אסתר סופר עומדת להגשים את ה
רעיון הישן שלה  :מהדורת־חדשות ליל
דים .לאחר מאבקים ,שנמשכו חודשים
רבים ,הסכימה הנהלת הטלוויזיה לאפשר
לסופר לערוך פיילוטים )שידורי־ניסיון( ל־
מהדורת־חדשות שבועית בת חצי שעה
לילדים.
את התוכנית תפיק דדיה הורכיץ,
וחברי המערכת שלה יהיו אנשי-חדשות
מהרדיו ומן הטלוויזיה ,שעדיין לא נקבעו
סופית.
כוונתה של התוכנית להאיר מושגים ו
אירועים העומדים במרכז החדשות למבו
גרים בצורה מובנת לילדים ,כדי להקל
עליהם להבין את החדשות ברדיו וב
טלוויזיה .בשלב זה עדיין אין הורביץ
מתכוונת לצרף לאנשי המערכת שלה
ילדים ממש.

הו כ ע ת ־ ב כו ר ה
לי צ ח ק דימני
אחת הבדיחות בגלי צה״ל ,בתקופה שבה
מנכ״ל רשות־השידור ,יצחק ליכני ,היה
מפקד התחנה ,סיפרה כי ליבני קיבל עליו
את תפקיד המפקד ,כדי שיוכל לדבר ב
רדיו.
במשך למעלה משנתיים שבהן מכהן
ליבני בתפקידו כמנכ״ל הרשות ,הוא לא
הופיע מעולם בטלוויזיה .ביום השישי ה
קרוב עומד ליבני לערוך את הופעת-
הבכורה שלו ,ועובדי הטלוויזיה בטוחים כי
לא תהיה זו האחרונה.
במסגרת תוכניתה של דנח נוגן ,למה
ספר ,יוכלו הצופים לחזות ביום השישי
הקרוב בסרט תיעודי־למחצה על הסופר
יזהר )״ס .יזהר״( סמילנסקי .מייד אחרי
הסרט יחזו הצופים בשיחה על ענייני סיפ־
רות ,שבה יטלו חלק הסופר והמבקר עדי

צמח ,ומנכ״ל הרשות יצחק ליבני.
ליבוי עצמו התרגש מהקרנת־הבכורה
שלו ,וכאשר הסב את תשומת-ליבם של
מבקרי הטלוויזיה לתוכנית ,התבלבל וחשב
שלמה ספר תוקרן ביום השישי שחלף,
בעוד שהתוכנית תוקרן רק ביום השישי׳
הבא.

ה מ א ג ? ) 1ר כיס אז
שר  3ל ד
אל שלל השערוריות סביב יציאתו של

מנכ״ל מישרד החינוך והתרבות אלעד
פלד לחופשת־לימודים בת שנה ,מצטרפת

גם שערוריית הוועד־המנהל של רשות-
השידור.
פלד היה חבר־הוועד ,ועתה יש למלא את
מקומו .שר־החיגוך-זהתרבות אהרזן יד־
ל ץ דורש ,כי את מקומו של פלד ימלא
ניטים אלמוג ,ואילו שאר חברי הוועד-
המנהל ,בראשותו של יושב־ראש הוועד
וולטר איתן ,מתנגדים לכך.
אלמוג הוא עוזר אישי של השר ,וחסר
כל ידע באמצעי תיקשורת המונית או
בחינוך .הוא היה עוזרו ומלוו האישי של
ידלין בעת שהשר שימש מזכיר מיפלגת
העבודה ,ומשם עבר איתו למישרד־החינוך.

כ רזגז כין דני פ א ד
וח1י 1א אמוץ
אחת מתוצאות־הלוואי של פרשת הכל־
בו־טק המפורסמת ,שעדיין מעיבה על בניין

מאחורי המסך
מנחה פאר

ש ■1בנליי ם ל..עדי כו ת ר ת,׳
לא'הולך לה ,לתוכנית עלי כותרת בכל
הקשור באיוש הצוות .עתה הגיע תורו של
הבמאי יוסי צמח .צמח יצא לפני שבועות
מיספר לחופשת־לידה של רעייתו ,כשהוא
מניח מאחריו את כל תפקידיו בטלוויזיה,
ביניהם בימוי עלי כותרת ותפקיד ראש־
הבמאים בטלוויזיה.
לפני צאתו לחופשה הודיע צמח כי ל
תפקיד אחד אינו מתכוון לחזור :במאי
עלי כותרת .בין צמח לבין מפיק התוכנית
ירון לונדון התגלעו חילוקי־דיעות לגבי
אופיים של העלים ,כאשר צמח טוען שה
תוכנית רדודה ושיטחית מדי.
את מקומו של צמח ימלאו שני במאים :
אנשי החדשות חגי מאוטנר ואריה
אורגד שיכהנו כבמאים לסירוגין ,שבוע
אחד זה ,ושבוע אחד האחר.

ברוגז עם המפיק

כמאי צמח
חופשת לידה

הטלוויזיה ,היא התערערות מערכת יחסי־
האנוש במוסד זה .מרבית עובדי הטלוויזיה
עומדים מאחרי המפיק המודח של כל־בו־
טק ,חנינא אמוץ ,ורבים מהם אינם
מדברים כלל עם מנהל התוכניות בעיברית
מרדכי )״מוטי״( קירשנבאום .לדיברי
חסידיו של אמוץ ,היה זה דווקא קירשג־
באום שהביא להחלטה לזרוק את אמוץ,
וזאת בגלל טינה בין השניים עוד מה
תקופה שבה שימש קירשנבאום מפיק תוכי
נית־הצלחה אחרת ,ניקוי ראש.
הפרשה גרמה גם לריב בין אמוץ לבין
מי שהינחה את כל־בו־טק ,דניאל )״דני״(
פאר .פאר ,שקיווה לקבל את תפקיד מפיק
התוכנית ,לא הביע ,בזמן הפרשה ,הזדהות
עם אמוץ ,ולא החליף עימו מילה.

שהתפרסם כאשר נעצר אחרי ששמו הוזכר
בשדר של תא מחתרתי ערבי ברמאללה.
מאחר ששדר כזר■ אינו מהווה ראייה מיש-
פטית קבילה על-םי חוקי ישראל ,לא
הועמד אל־אסמר למישפט ,אלא הוחזק
תקופה ארוכה במעצר מינהלי ,על-פי ה
תקנות לשעת־חירום .אישים רבים הש 
תדלו למען שיחתרו ,ועם צאתו מן הכלא
כתב בעיברית ספר אוטוביוגראפי )להיות
ערבי בישראל( על נעוריו בארץ ועל פר
שת מעצרו ,שהופיע בארץ ובעולם רק
לאחרונה והמכיל עדות מעניינת על כיבוש
לוד וגירוש תושביה במילחמת־העצמאות,
מזווית־הראייה של ילד ערבי .אל־אסמר
התקרב בחו״ל לחוגים רדיקאליים התומ
כים בחזית־הסירוב הערבית ,שוהה עתה
בישראל לצורך נישואיו ולצורך הכנת
עבודת־דוקטוראט באוניברסיטה בריטית.
נושא העבודה :דמותו של הערבי בסיס־
רות־הילדים הישראלית.
נ פ ט ר  .נרי אדליד ) ,(22תושב
רמודגן בעת שנסע לטייל עם ידידים
במטרה להגיע לאולימפיאדת מונטריאול.
כשהגיע לשם חש ברע אולם לא פנה
לרופא .כשלא יכול עוד להתגבר על
כאביו אושפז מייד ,ואובחנה דלקת בקרום־
המוח כתוצאה מווירוס .אחותו של נרי
ז״ל היא הקריינית שרה דורון ,רכזת
הקרייניות של גלי־צה״ל.

נ פ ט ר ה  .סגן־אלוף )מיל (.צילה
רכינוביץ ) .(55היתד■ קשורה בביטחון
המדינה מגיל  ,14שירתה בצבא הבריטי,
בהגנה ,ברפא״ל ,ובמילחמת יום־הביפורים
גוייסה לתפקידים מייוחדים .השתחררה
מצה״ל לפני חודשים אחדים ועבדה כאז
רחית במישרד־הביטחון ,אך חלתה לפתע
ונפטרה .לא השאירה אחריה מישפחה .ידי 
דיה נהגו לומר :״היא נשואה לצה״ל.״
נ פ ט ר • הגנגסטר היהודי־אמריקאי
מיקי כהן ) ,(70שהגיע לכותרות כאשר
תפס את מקומו של הבוס בעולם־התחתון
כנג׳מין )״באגסי״( סיגל ,שנרצח בשנת
 .1947כהן נודע כמלך־ההימורים בארצות־
הברית ,ואף נשפט על רצח המהמר ״מקסי
השמן,״ אך זוכה על סמך טענה של הגנה
עצמית .לאחר־מכן נשפט על מעשה־רצח
נוסף ,שגם ממנו זוכה .לבסוף הצליחו ה־
שילטונות ללוכדו על עבירות מס־הכנסה,
והוא נשפט ל־ 15שנות־מאסר .בכלא הות
קף על־ידי אסיר ששבר את גולגלתו וגרם
לו לשיתוק בצד השמאלי של גופו .בתגובה
תבע מהממשלה פיצויים בסך  10מיליון
דולר ,אך קיבל לבסוף  100אלף דולר
בלבד .התחרה ברמת־חייו עם כל אלילי-
הבד של עיר־הסרטים ,וביתו נודע כאחד
המיבצרים השמורים ביותר בארצות־
הברית .ביתו הופגז פעמיים ,נהרגו שני
שומרי־ראשו וכוכבנית שישבה לידו ,אך
מכל ההתנקשויות ניצל .נפטר מסיבוך של
ניתוח סרטן.
נ פ ט ר  .יצחק שפירא ),(71
שהיה בעבר מזכיר המרכז החקלאי ,מזכיר .
מועצת־פועלי רעננה וכפר־סבא ,חבר
לישכת מיפלגת־העבודד .ופעיל בולט ב־
מפא״י .ממייסדי המושב צופית ומזכיר
מחלקת־המושבות בעבר.
נ פ ט ר  .יצחק רייזמן ) (75סופר
ועיתונאי ,מנהלו של מוזיאון לאמנות ה
דפוס בצפת .עלה ארצה מארגנטינה לפני
תשע שנים עם רעייתו העיתונאית כלה
רייזמן ,פירסם ספרים באידיש על תול
דות היהודים בפורטוגל ובבראזיל ,ונחשב
כחוקר מעולה של מדעי היהדות.
נ פ ט ר  .רוי הרכרט תומסון
לורד אוף פליט ) (82איל־העיתונות הגדול
בעולם ובעל עיתון־היוקרד■ הלונדוני
טיימס .התחיל את הקאריירה שלו נשכו־
נת־עוני בקנדה ,והצליח להקים את איט־
פדייודהעיתונות הגדולה בעולם ,המוציאה־
לאור למעלה מ־ 200עיתונים בתריסר אר
צות .שווייה של האימפרייה שלו נאמד
בסכום של  180מיליון דולר .עתה ימלא
את מקומו בנו קנת תומסון.
נ פ ט ר  .במאי-הקולנוע הנודע
פריץ לאנג ) ,(86יליד וינה שהדהים את
עולם הקולנוע בשנת  1918בסירטו מ,
שבו גילם השחקן פטר לורה תפקיד
מאניאק מטורף הרוצח ילדים ,סרט־מתח
זה נחשב כלהיט עד היום ,וכמופת ל-
סירטי־מתח .בשנות ה־ 50עבר לארצות־
הברית ,שם ביים את מרילין מונרי ב־
סירטד■ הראשון התנגשות לילית.
העולם הזה 2032

