
טרד קו ברשתצירי״ש
בלתי־אמשר׳ת משימה

 יצחק השידור, רשות למגכ״ל •
 שהצליחו צמח, עדי ולפרופסור ליבני,
 אפשרי: אינו רבים שלדעת דבר לעשות

 ומעור־ תרבותית אינטליגנטית, שיחה לנהל
הטל של הקטן המסך מעל רת-למחשבה,

 ספרים קריאת הנושא: הישראלית. וויזיה
 הקורא. של הפנימי עולמו על והשפעתם

 לשמור הצליחו בהתאפקות, דיבת השניים
 למרות אינטימית, שיחה של המיסגרת על

 לא זאת לעומת וד,מיקרופונים. המצלמות
 סירטון בתוכנית נכלל מה לשם ברור היה

 (ם. יזהר של ומצטעצע מתחנחן יומרני,
סמילנפקי. יזהר)

הבדרסור פרס
ש על יעקובי גד לשר־התחבורה •

 על אל־ מטוס על ההתקפה בערב הצליח,
 ב־ חדש ארצי שיא להשיג באיסטנבול,

 דיבר שעה מרבע יותר במשך בירבור:
ש מבלי הפתוח, המיקרופון לפני יעקובי

 מחשבה כלשהו, מידע עת באותה לו היו
הו בכך לעניין. כלשהי הערה או כלשהי

הפו של העליון הכישרון את יעקובי כיח
דבר. לומר מבלי הרבה לדבר ליטיקאי:

טוב שוטר
 סירטו עבור סופר אדי לבמאי •

 ישראל, את הכר הסידרה במיסגרת הקצר
 חדד. חנא הדרוזי קציו־המישטרה על

 של סיפורו סופר הביא רגישה במצלמה
 למעלה לפני שהתפרסם טוב, קצידמישטרה

 את שחקר הצוות בראש כשעמד משנה
ש התוכנית, תלד. רחל של רציחתה

 (יום בערבית התוכניות במסגרת שודרה
 בעבודתו חדד את הראתה ),11.8 רביעי
לטל רק לא כבוד הביאה מישפחתו, ואצל
 לכר הזקוקה למישטרה, גם אלא וויזיה

לנשימה. אוויר כמו

צל׳״ג

הטרזו־זיה אח מסעירה
 שעבר, השבוע בסוף שהופיעה הידיעה

 במאי לבין הטלוויזיה בין המשא־והמתן על
 מינויו על קדטלר, עודד חיפה תיאטרון

 בטל־ מחלקת־הדראמה כמנהל קוטלר של
גדולה. סערת־רוחות עוררה וחייה,
 שהנהלת כך על מתמרמרים במאים כמה

 שתתן תחת מבחוץ, אדם מביאה הטלוויזיה
להם. התפקיד את

 מחלקת מנהל ניצב המתמרמרים בראש
 (״מוטי״) מרדבי בעיברית, התוכניות

 עם המגעים על נודע שלו קירשנכאום,
 כחצי- לפני בעיתון. הידיעה מן רק קוטלר

 ממצה דין־וחשבון קירשנבאום כתב שנה
שבו צוקרמן, ארנון למנהל־הטלוויזיה

יעקובי שר
והבירבור הגניזה פרס

הבגאליזת המשך
לונדון, ירון כותרת עלי לעורך •

המייו־ כישוריו את שוב השבוע שהפגין
 לבאגאליים. חשובים עניינים להפוך :חדים

 שחל משה ה״כ בין ויכוח הינחה תחילה
איי־ ראובן מישרד-החקלאות למנכ״ל

 רעהו, לדברי איש השיב לא שבו לנד,
 שהבין מכפי פחות בסופו הבין והקורא

 שתי לונדון ריאיין לאחר־מכן בתחילתו.
 העמוקות חוויותיהן על אחיות־רחמניות

 זה ויכוח לנהל והצליח ההפרשות, בנושא
 אחת על כלשהו חדש אור להשליך מבלי

 כיום: במדינה ביותר הבוערות הבעיות
 המחסור בגלל מערכודהבריאות התמוטטות

 ותנאי- האחיות של תביעותיה! באחיות,
הקשים. עבודתן ^

בטל מחלקת־דראמה לבנות אין כי טען
 יש־ קו־פרודוקציות לעודד יש אלא וויזיה,

ה הבמאים ילמדו שדרכן ראליות־זרות
הבימוי. מלאכת את ישראלים

 שקוטלר מכך אישית נפגע קירשנבאום
 כי שסבר משום לתפקיד, להיבחר עומד

תפ בתוקף בידיו, תהיה הדראמה מחלקת
 קירשנבאוט לדיברי כמנהל־התוכניות. קידו

החי שהבמאי משום קוטלר, של שמו צץ
 רשות״ מנכ״ל ליבנה של ״ידיד הוא פאי

השידור.״

בצבע חדשות שידורי
כת בהפקת בטלוויזיה הוחל אלה בימים

 מחלקת מנהלי לדיברי בצבע. חדשות בות
 המחלקה של הכתבות כל יופקו החדשות,

הבאה. השנה לאמצע עד בצבע המסך מאחרי
ה גנז ■עקוב׳ ב ח ס

המ את להסעיר שאיימה הכתבות אחת
 מנהל על־ידי כשבועיים לפני נגנזה דינה,

שילון. דן בטלוויזיה החדשות מחלקת
 כתבה, הכין אנג׳ל אבי הכלכלי הכתב

 מישרד־התחבורה. בצמרת הרב הביזבוז על
הב המישרות כי בכתבתו, הוכיח, אנג׳ל

המ לאנשי־מנגנון ניתנות במישרד כירות
 וגש־ יעקוכי גד לשר־התחבורה קורבים

 התחבורה. בתחום מאנשי־מיקצוע ללות
 לשר-התחבורה כי זו, בכתבה טען אף אנג׳ל
 להלל הוא תפקידם שכל דוברים יבעה8

יעקובי.
אמיתי, יחיאל ,׳■יה,

אנג׳ל. שהכין בה ,־ת
 להק- שלא וביקש

צי־ עניין בה אין
זה, נימוק קבל

 מנהל־הטלוויזיה
ניגנזוז. אכן

 עליו הופעלו
 וכי קרמן,

.יראה

ימ הישראלים הטלוויזיה שצופי למרות
 יומן והשבוע מבט כתבות את לראות שיכו

הס חשיבות נודעת בשחור-לבן, אירועס
 שאפישר מאחר בצבע, לצילום רבה ברתית

 ל־ אלה בסרטים אחר־כך להשתמש יהיה
בחו״ל. הישראלית ההסברה צרכי

 נעשה לצבע משחור־לבן הצילום מעבר
 לכך היקצה שאף מישרד־החוץ, עם בשיתוף

משלו. תקציב

תדובו־ שכח בלי הדחוח
 רשות־השידור, דובר לישכת עובדות שתי
הופ קדז׳׳יק, !שושנה בהירי רבקה

הח הדובר כי לראות שעבר בשבוע תעו
 הוציא עמירב משה הרשות, של דש

 יחסי־ על אחראי מבקש הוא שבו מיכרז
ברדיו. הציבור

 יחסי־ על אחראיות היו וקוז׳יק בהירי
 והבאת הרדיו, של ולוח־השידורים הציבור

 התפקיד תחת חותרת זה לתפקיד נוסף אדם
תוכן. מכל אותו ומרוקנת שלהן,
 ובין בילבד, נשים למיכרז ניגשו כה עד

 ביותר הרבים הסיכויים בעלות המועמדות
 גדעון הסופר של לשעבר אשתו נמצאת
 כנס, בחברת דיילת שהיחד, מי תלפז,

ת־דפז. עדי

קירשנכאום מנהל
רק נודע

בירדן מערבונים
בש להקרין החלה הירדנית הטלוויזיה

 השישי ־ביום מערבונים, האחרונים בועות
מוקר זו תחנה של 3ד 6 ברשתות בבוקר.

 מער״ בבוקר 11 בשעה שישי יום מדי נים
מלא. באורך ישנים, בוני־מופת

המליאה חברי יפוטרו
 וול■ רשות-השידור, הנהלת יושב־ראש

 רשות ממליאת להוציא מאיים איתן, טר
המ מישיבות שייעדר חבר כל השידור

ליאה.
להמ רשאי הוא כי לאחרונה, ציין איתן

 חברי״ את הממנה הממשלה, בפני ליץ
לדיונים. יופיע שלא מי כל לפטר המליאה,

 שהעלה לטענה בתשובה זאת אמר איתן
 הוא שאף שליו, יצחק המשורר בפניו
 רק לא ש״המליאה טען שליו המליאה. חבר

 חסרת־חניכיים.״ גם היא חסרת־שיניים,
 הזו בביקורתו־העצמית הצטרפו שליו אל
 חברים עוד חבר, הוא שבה המליאה על

האמור. הגוף של רבים

לתחנות דרישה

בארץ ברטיות
 וחבר הליברלית המיפלגה מפעילי אחד
 יצחק עורך־הדין רשות־השידור, מליאת

מן, ר  של המונופול על מילחמה הכריז כ
ביש והטלוויזיה הרדיו על רשות־השידור

ראל.
ה השידור רשות למליאת הגיש ברמן

 הקמת ולאפשר זה מונופול לבטל צעה,
 ומיסחדיות, פרטיות וטלוויזיה רדיו תחנות

ציבורי. פיקוח תחת
 מצד דווקא ברמן זכה בהצעתו בתמיכה

 רביו יצחק ראש־ר,ממשלה לו. ציפה ־שלא
ה את הזדמנויות, בכמה לאחרונה, העלה
 וטלוויזיה רדיו תחנות הקמת להתיר הצעה

בארץ. פרטיות

הטכנית השנאה

הטלוויזיה של
 צוקרמן ארגון מנהל־ד,טלוויזיה בין
 לויכגי, יצחק השידור רשות מנכ״ל לבין
 לחיכוכים הרקע שחור. חתול באחרונה עבר
לתק צוקרמן של דרישתו הוא השניים בין
בטל הציוד והחלפת לחידוש מוגדל ציב

 לנושא מקדיש אינו שליבני וטענתו וויזיה,
מספקת. תשומודלב זד,

 לפני הטלוויזיה עומדת צוקרמן לדברי
 ורד הטכני לצד הקשור בכל מיידית שואה
 שניקנה — שציודה כיוון שלה, הנדסי

 חוד־ש לא — שנים משמונה יותר לפני
היום. עד

 המיבנים לעניין כי גם, טוען צוקרמן
 מוקדשים אין הטלוויזיה שוכנת שבהם
 הירד בית ובניין מספיקים ותקציב תיכנון
 בירושלים, הטלוויזיה שוכנת שבו לומיס,

התפוצצות• לפני עומד
עו השנה הטלוויזיה של תקציב־הפיתוח

של־ תקציב — לירות מיליוני 2.5 על מד

ר קוטל מועמד
■ מהעיתון

 מסוגל ואינו ביותר, זעום הוא צוקרמן דעת
שבציוד. התקלות את להטליא אפילו

טחמגסת הדת מחלסח
 הדת לענייני במחלקה חוגג הבאלאגאן

בנ הרב מנהל־המחלקה, הטלוויזיה. של
 המחלקה את לנהל שחזר צביאלי, ימין
 בדרום- שהה שבה תמימה שנה אחרי

 לדעתו אשר עובדים ממנה סילק אפריקה
בהיעדרו. תחתיו חתרו

 צוות, ללא כמעט נשאר שצביאלי העובדה
 לוח להכין מסוגל אינו שהוא לכך מביאה

 ומבטלן תוכניות להקרין מבטיח תוכניות,
 פירסמה האחרונים בשבועות האחרון. ברגע

 בלוזדהשידו־ השידור רשות דובר לישכת
 המחלקה של תוכניות פעמים כמה רים

 מ־ שקיבלה מידע על-פי הדת לענייני
 התוכניות כי התברר אחר־כך אך צביאלי,

תח אחרות להקרין ויש מוכנות אינן עדיין
תיהן.

בכד־בו־טק החידושים
 בראש למסך תחזור הכל־בדטק תוכנית

 6אי התוכנית, של החדש מפיקה השנה.
 מפעיל ארי, לב־ גדעון הוותיק הרדיו

 מתוכניתו הביא הוא אותו הצוות את כבר
לה עצמינו לבין ובינינו בטיפול, הנושא

מראש. קטעים כמה כין
מה אחד אף לשתף לא החליט לב־ארי

 מלבד וזאת בכל־בו־טק, הקבועים אורחים
הכת את לשתף שלא לו שהורדה ההנחיה

 של מקומם את בתוכנית. הקבועים בים
 את שליוו הרדיו כתבי ימלאו הכתבים
 דויד ביניהם האחרונות בשנים לב־ארי

ה לגבי ואילו המאירי ובועז מרגלית
 בכל־בו־ השולחן סביב שתופענה דמויות

 אישי עם מגעים לב־ארי עתה מנהל טק
שונים, ועיתונאים ציבור

איתן יו״ר
החברים את לפטר
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