י ׳.שיחר׳
טלוויזיה
פלאטו־־שדון -

ת ר גי ל בי ח ס -צ ר בוו־ 7
אכן ,שמואד פדאטו שרון באמת
תגיע לטלוויזיה .׳בינתיים רק מאחרי־הקל־
עים ,בשיחות חצי־פרטיות וחצי מודלפות.
שתן הציע למנכ״ל הטלוויזיה לממן
■שיתריס לשולים הרשים! .שישודרו סטה־
דודת־חדשות בשעה מאוחרת ,באידיש,
באגגלית וברוסית .חשות-השידור ,מצי
דה .טוענת שהיא פתוחה לסל הצעה —
אם יש עיטר .מימון .בינתיים עוד אין.
פלאטו״שרון אמנם מבטיח לממן חלק
ימן המיובצע ,אבל את השאר הוא ׳מטיל
יעל ׳שיסמם ישל אחרים ,כגון שריי,קליטה
דויד לוי ,־שאולי עדיין ׳אינו יודע על
העניין סולו ,׳ובוודאי עוד איבו יודע מה
גודל ההוצאה הכספית ד,כמכה בעניין,
משום שהטלוויזיה לא ערכה עד בד ,תה-
ישיב.
התשובות הרהשמיות של הטלוויזיה ב
פרשה הן ׳בנוסח של  :״הרעיזן ■מעניין,
אבל ציריך ׳להקים בשבילו ■מערכת נפרדת.״
״שמן חייב לנו תשובות יותר קונקרטיות.״
בינתם העניין ■אינו מצוי ׳בשלב של מונים
׳מעשיים .כי ■הכל מתחיל ונגמר — בכסף.

ס ק ר׳ ם ס ל ק טי ביי ם

!ני פ ע ץ
רהיטיס להרבבה עצמיח
 1000מ ט ר
ת צוג ה
מ ר הי ב ה
שולחן אורן להרכבה עצמית
4 + 1.20x0.60
 1.150. -ל״י

כסאות אורן
מזנון לצביעה עצמית
 1.9א 2.4

 2.731. -ל״י

מזנון בצבע לבן להרכבה

 4.150. -ל״י

כורסא להרכבה מעץ אורן +
ריפוד קורדרוי
ארון קיר  4דלתות להרכבה
ולצביעה  +קנטים פורניר
)ולא פלסטיק מתקלף(

 790. -ל״י

  2.780.ל״יהמחירים אינם בודדים מ.ע.מ.
חניה ומיזוג אוויר במקום.

ינ״א הו צ ל 125
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רשות־השיתר חייבת בבדיקת דעת־
קהל ,והיא אכן עושה זאת באמצעות טק-
מם ־שוטפים !מעת לעת על נושאים שונים.
השאלות נקבעות על־ית המחלקות השו
נות ׳בטלוויזיה ,סא-שר יש התלבטות ביחס
לתוכנית זו או אחרת .ממונים על הסקמם
הפמ&סור ואלימ׳א כץ! ,מן המכון לקומו־
ניקציה באוניברסיטה העברית ,והפמפסור
לואי גוטמן .מן המכון למחקר חברתי
שימושי.
יש תמיד אנשים שאינם מאמינים לסט-
טיסטיקות ,ואם הם מאמינים לתשובות הרי
ושהם מפקפקים בשאלות ,ואם לא זה ולא
זה — הרי הם !מפקפקים בדיווחים המת
פרסמים בעיתונות על הסקרים ,ואולי ׳מו
טב כד.
על כל פנים ,בישיבת הוועד המנהל,
שהתקיימה בשבוע שעיבר ,יצא קיצפו של
יצחק מאיר על הרובד משה עמירב
בקשר לסקמם .׳מאיד טען שקרא בעתון
דבר פירסום על הסקר שנערך על עלי
כותרת ,ושהפירסום היה סלקטיבי ומסולף.
עמירם טען כי הפרשנות שלוותה לפיד־
סום תוצאות הסקר הייתה של העיתונאי
ולא ־שלו־עצמו .הסקרים ■נערכים לצורכי
עבודה בתוך הרשות .את תוצאותיהם של
חלק ימן ■הסקרים ,שיש בהם עניין ציבורי,
או שהם יכולים לעזור ביחסי־הציבור של
חשות-השידור — מפרסם הדובר בעיתו
נים .עמידב הדגיש ני בישום מיקדה לא
יצא ׳בעבד סקר חלקי או ■סלקטיבי .בבל
פירסום ניתן הסקר במלואו.
רק לא כשבת, .אחד הסקרים .ש
תוצאותיו לא ניתנו לפירסום ,אך מסקנו
תיו ברורות ,הוא זה שינערך באחרונה
■ביחס לתוכניתו הניסיונית ישל דויד אבי 
רן — מולטיוויזיה .הסקר היה יאחד הגור
מים להעברת המישדר מעחנדשבת לערב
יום־וחול .טרם הוחלט להגדיר את המישידר
כתוכנית סידרתית קבועה .הוא עדיין מוג
דר בניסיוני .בינתיים נעשו בו שינויים
שונים לניסיון ,ומצפים *שהשינויים יהיו
לטובה.
מסתבר שערב־׳שבת הוא ערב רגיש.
צופה הטלוויזיה מוכן בערב זיר ,פחות
מאשר ׳בסל ערב אחר )אם בכלל( לקבל
תוכניות ■לא־שיגיחתיות■ .תוכניתו של אבי
ון אינה כזאת .מנהל הטלוויזיה ,ארנון
צוקרמן ,אף העיר בספקנות שאילו היו
משדרים את ניקוי ראש בערב שבת —
ודאי היתה התוכנית נעלמת ■מן המסך
■אחרי חודש.
זמן על המסק .אלא ,שסקרים שעו
רכת הטלוויזיה — חם עניין לעצמו .וסק
רים שעורך דויד אבידן על עצמו הם
דבר אחר :מסתבר שאבידן טרח ובדק
את כמות הדקות שהוא נימצא על המסד
בתוכניתו ,לאחר ביקורות ■ותלונות ישחת-
פרסמו נגדו ,ושטענו ני היא ■מצוי שם
עת רבה מדי .התוצאות ,לפי ׳בדיקת אבי־
ח  :אין הוא תופס וותר זמז־ימסך מכל
מניחה אחר בטלוויזיה .הוא פשוט הרבה
יותר דומיננטי.

במולטיוויזיה הקרובה )יום
 : (22,50׳מונולוג קצר של אבירן עצמו,
על פער־התדכות כביכול ושבין תל־אביב
לבץ מקומות מדימונה או קריית״שמונה:
תצהירים קצרים! שיחה עם דוגמנית־עי־
רום לציירים! יצירה מוסיקלאית חדישה
וחדשה ׳•של יוסי מר* חיים ובניצוחו,
שחוברה במיוחד למולטיווזיזז ; דיון על
החיים לאחר ׳תאונה בהשתתפות חפרופסויר
שבח וייס והאדריסל אלישע גת;
המשורר-מנב״ל אורי ברנשטיין יקדא
ושיר! שני מורים ליוגה ,מיבאל גפן
וקאתרין דה־סגונזאק ,ידבת וידגימו
יוגה ,ויוגד ,בשיטה יהודית ! ולבסוף  :ה
מדור הסטאטיסטי  ,תחזית מזג־האוויריה
המבטוח הפתעות.
בי , 22/8

רדיו
חגיגת־ק״ץ עם מדמון א דו ס
בגלי צה״ל חוגגים ,בימים אלה ,מלאת
יחודש למהפכת ה״זידיו הפתוח״ שלהם.
במשך שלוש שעות חם משדרים ■מדי בוקר
:מיבזקי ידיעות בצירוף ׳מוסיקה■ ,כאשר
הידיעות הולכות ומתעבות לקראת הצד-,
ריים ,ולא פעם מקדימים בגלי־צה״ל את
שידורי־ישראל.
העיתונאי צבי רימון ,העורך והמגיש
את יומןיהחד׳שות ההדשני הזד״ עדשה
עבודה !שהוגדרה תחילה כבילתי־יאסשרית.

עורף רימון

האבא שמאחרי ההריון
ללא מעדכת־חדשיות ישל יממש ,עם עוזרת־
׳הפקח ■אחת וקו־טלפון אחד ,אך עם מגגנון
מגוון של ק־שרים סמדים בשטח — זורמות
■הידיעות בכל זאת ,הרבה ומהר .הוא מנצל
עד תום את ■שירותי חטלפרינטדים מסוס־
גו״ות־ד,ידיעות ,קורא ידיעות י־שד אל תוך
המיקרופון בעוד חן ׳מתקבלות ,לפעמים
תירגום בו־במקום ,והעיקר — מנצל יאת
צבא־המאזינים עצמו.
לעזרתו עומד רעיון הטלפון האדום —
שמוגדר על-ידיו סהצלחה ומסחררת .מאזי
ני?( מצלצלים ,׳מוסרים ידיעות .כל ידיעה
׳משודרת מזכה את בעליה במאה לירות.
בדרך זאת דיווחו בגלי־צה״ל על הפיצוץ
ובשוק הכרמל שבע דקות אחדי הפיצוץ
יעצמו ■)ארבעה טלפונים בזה יאחד־זה ,ה
ראשון זכה בכסף ,והאחרים בתודה( גם
על הפיצוץ בסופרמרקט בנווה־אביבים
דיווחו דקות ספורות לאחר שאירע —
ינער ,תודשב המקום ,טילסן ■והודיע .דובר
המישטרה ,ושאליו התקשרו !מגלי־צה״ל
לוודא את אמיתות הידיעה ,היד■ ,המום
סשגוכח לדעת ששם כבר יודעים.
חצי הריץ .אומנם ,בתחילה לא הובן
ייחודו של הטלפון ׳האדום .רבים צילצלו
וביקשו ילד,תחבם■ .סיפרו בדיחות ,הזמינו
ישירים ,גיסו למתוח את ■אנשי התחנה .אך
׳רימון עשה לעצמו ■כלל — !שלא לשדר
ידיעה קודם שבדק אותה .לא תמיד זה קל,
ישכן העיקרון בחגיגת־קיץ הוא המהירות.
לכן עליו לפתח ־שיטיות־כדיקה ׳מהירות
׳המקוריות.
כך .למישל ,צילצל אדם והודיע שהוא
דייג ׳בגמל ■תל־אביב! ,ושמצא הבית .וב
תוכה קלף יישן המכיל סרטים על אוצר
!אגדתי .הוא נשאל אם הודיע למישיטרה.
נתבקש לקחת ׳מונית ולהגיע מייד לתחינה.
העולם הזה 2085

