
במתיחה. והודה בשבר שלבסוף עד
 בתל* כור בבית המרכזן עוזר — .או
 הרגע בזד. פי !והודיע ׳שטילפן — אביב
 שטרות ומפזר הבניין גג על אדם עומד

 מספרים ו בודקים איך לירות. 100 של
מו המשדר ישראלי, לאלי !הסיפור את

 שהתקבל ■מספד אלי !שעה. !אותה סיקה
 ששטר מי ימנל ומבקש וכזה, כזה סיפור

 שיטלפן — ראשו על נפל לירות 100 של
 טלפוניות בקריאות הוצפו מייד לתחנה.

 ראשם, על חגים בסף ששטרות אנשים !של
המתיחה. את הזימה וההגזמה

 הטלפון את לנצל !המבקשים !מאזינים יש
 אותה בגת האישיות. לבעיותיהם האדום
 ערב סאו־תו כי להודיע שביקשה נערה,

 רימת צבי להריון, להיכנס ׳מתכוונת היא
 ידיעה. הצי לשדר נהג שאינו לה הסביר

 ישדר. — המאושר האב ;שם את תספר אם
סיפרה. לא היא

 ׳תמיד לא והרי חדשות, כשאין לפעמים,
 קצרות הן אם — בדיחות גם !משדרים קש,

 שטילפן אחד, אקש של כאלה ומוצלחות.
 יאחת: שורה בת בדיחה לו שיש והבטיח
קמ ומרוב !לביסקוויט התחם־ש אחד סקוטי
עצמו. את אבל צנות^

 מוכנים שאנשים .מסתבר וחזק. מהר
 עד נוצלה לא זו ונכונות לרד״ו, לעזור

 המאזינים היענות כי מציין ■רימוז כה.
 יתפוס, שהרעיון ציפה הוא מדהימה. היא
חזק. כל־כך ׳ולא !טהר כל־כך לא אך

 !מערבת־היחסים הוא אחר רגקש עניין
 בגלי־צה״ל הצעירה החדשות !מערכת ׳של
 או יחסים, אץ פשוט ישראל. שידורי עם

 גלי־צה״ל כך. על !לדבר ׳מוקדם שעדיין
סטנ ללא העובדת מערכת כי !מוכיחים
 את לנצל יכולה !מלאה, בגמישות דרטים,

ש הרדיו, מכשיר של הפוטנציאל מלוא
 ובשידדרי־ישראל — שלו במיידיות עיקרו

התוצאות. מהשוואת נהנים תמיד לא

שידור לקראת
־ר,1י1טלז

 של סירטו להחמיץ: ושאסור סרט •
מגר שנמלט לאנג, פריץ הגרמני הבמאי

 ב־ יצר שם להוליווד, יועבר הנאצית מניה
 אחד אחת, פעס רק חי אתה את 1936

 של סיפורו ביותר. המעניינים !מסרטיו
 לשקם המנסה פונדד.) (הנרי ©שוחר אסיר

 לשכוח ;מוכנה !אינה החברה אך !חייו. !את
 ה־ המוחשה את !משקף הסרט עברו. את

ב יהגחמני הקולנוע של אכספרס״וניסטית
 לחזות זוכים רחוקות ׳שלעתים ,20ד.- שנות

רחו יותר עוד ׳ולעתים !בסינמטקים, בה
בטלוויזיה. — קות

:הערבית בחטיבה תוכניות שליש •
ת רו לענ חתובנית ),18.32 ,17/8( מגי

 מוקדשת שמאס, אגטון שמפיק תרבות ייני
 טי- במוזיאון סיורים למוזיאונים. ■הפעם
 ובמוזיאון בחיפה, יפאנית לאמנות קוטין

ישראל.
 סי- לאוהבי סרט )18.32 ,18/83 ח׳ ביום

כ ודברים עליחושקת תסיסה פודי־רוחות,
 הסידור. במייסגרת הרוחות, צייד : אלה

 לעסוק הטתיקטר אדם על רפאים, רוחות
 והטוען ובתוזות, לטבע שמעל בכוחות

מדע. כאל לכד ,להתייחם שיש
 יש המי׳שדר )18.55( לאחר-מבן מייד

 שאלות על העונד. סידרה שאלה. לי
 בענייני :הפעם שונים. בעניינים הצופים

ועובדים. חינוך מדיניות,
עברי. תירגום מתלווה התוכניות לכל
רדיו

 להיות יכולות רדיו של דקות חמש •
 לאחרונה מוכקחד. זאת זמן. מאד החבה
 התוכניות סידרת את העורכת צור, אלנה
ה חפשית. שיחה הדקות, המש בנות

 חול) ביומו(בימי קום מדי משודרת תוכנית
 ׳ראשון), (שידור 12.53 !בשעה א/ ברשת

שני). (בשידור 10.55 בשעה ב׳ וברשת
השי ונושאי המשוחחים האנשים ׳שמות

 ביום זה. אחר בזר. מסקרנים, נשמעים חות
 סומך ש׳שון פרופסור ישוחח א׳) (רשת ד׳
 וב־ ומוסדות, !מיפעלים חברות, שמות על

 מג׳ארו- לאד. הפסלת תשוחח ב׳ חשת
 ועד סיני ממידבר הבודד, העץ על מינץ
 ׳בחשת ה׳ ביום בירושלים. העתיקה לעיר

 מהם־ על ליפסון שנקאורסון פרופסור א׳,
הפרו ,ב וברשת בתעשייה, טכנולוגקת פד.

ל קני־המידד. על החסגור מיכאל פסור
 ה־ אחר לעקוב בדאי גדול. אדם העדפת
לקט. פעם ישדרו ׳ואולי סידרה,

 פסיכולוג הוא מדי דוד דוקטור •
 יחד, גם ואוייבים כת־מעריצים לד שרכש

 וריעות לאישיגדתיות ׳שיטות־טיפול !בשל
 בשעת ויזר דודו .אותו מארח הסוג. מאותו
).15.05 ,20/8 שבת ב׳, (רשבת שידור

2085 הזה העולם

טוב! מזל
אופוזיציה! יש

 טח־ את המדינה דחפה כשנתיים במשך
ב קדימה: הטלוויזיה של לקת־החדשות

 שם שהתקדמו עד בתיקצובים, תמריצים,
 של מחלקת־החדשות דוחפת כיום באמת.

המדינה. את הטלוויזיה
 אבסורדיים !מצבים הדבר יוצר לפעמים

 הופכים הטלוויזיה של האילוצים ממש.
האי למשל, כסו המדינה. של לאילוצים

 בחמש יש לטלוויזיה זמךשידור. של לוץ
 בתוך בעברית. לשידורים בילבד שעות

 ׳מהדורת־חדשות נתונה זו, מיטת־סדום
 !מקוצרת ׳ומהדורה ,21.00 בשועה מורחבת
לחצות. סמוך ומסכמת

 כדי תוך באולפן דברים קורים אם
 ומשור־ חוזרים ההם המורחבת, !המהדורה

 הופכת התקרקת — בחצות בקיצור רים
 של בטווה זאת וכל לחדשות. עובדה.

למ תלפו, אקלו שעות. ׳משלוש יותר לא
 היתד, לשידור, שידור בין שעות שש של׳

 בינתיים, שיקרו, לדברים הזדמנות ׳ניתנת
 הטלוויזיה היתד. וכך לאולפן. !מחוץ גם

 בתוך שהולדתם דברים על בחצות ׳משדרת
לו. מחוצה צמיחתם אך האולפן

 דברים !מאד הרבה קורים באחרונה כי
 לפעמים מדי. רבים קצת האולפן. בתוך
 במשך במדינה דבר ׳שום קורה שלא נדמה

 עוצרים לחדשות. מכט עד ישלם יום
 את מביימים למהדורה. עד המדינה את

 שזה אחרי שעותיהשידור. לפי ׳המדיניות
 ׳ולעיתונות לרדיו גם יש באולפן, קוריה,

 ומסכמת שבד. והטלוויזיה לדווח, מה על
 חדשות, יש וסוף־סוף עצמה, את .בנחת
שלם. יום התאפקו שכולם לאחר

ה ערב־שבת עד עימות. אשליית
 בארץ ידעו לא למשל, ),12/8( אחרון

 נכשל. במרחב ואנס סיירוס של שמסעו
 שסד. בטלוויזיה, מסכמת בכתפה צורך היה

 מנחם של דבריו !את יזה ׳בצד זד. הביאו
ש הקולות ואת עיתונות-החוץ את בגין,

ש דבר להבץ כדי יממדינות-ערב, בשמעו י
ה !באמצע כבר מובן היה כולו בעולם
שבוע.
 ידעתי לא גם האחרון ליל־השבת עד
 — בליל-׳שבת החל .אופוזיציה. לנו ישיש

הטל — ויזואלית לפחות כזאת, לנו יש
אותה. עשתה וויזיה

 נולדה החדשה הישראלית האופוזיציה
 שני ׳בשיטת חודשים, שלושה של באיחור

 חד בירושלים (האחד המקבילים !האולפנים
 ברכי על לפרוח שהחלה בתל־אביב), יאחר

 זכור־ בערב המאורגן״, ״הפשע פרשת
 אהוד חבר-׳הכנסת בין עימות של היטב

 מיזרחי בצלאל לבין אחד, מצד אולמרט
שני. מצד ואבי רחבעם (מיל.) והאלוף

 — ׳ההם הצדדים לשני טוב שהיה !מה
 אלון. וליגאל דיין לטשה גם כטוב נתגלה

!מ !תמונות המצליבים חיתוכים ׳באמצעות
 עימות של אשלייד. נוצרה ׳האולפנים, שני
 שיר-החוץ־ב־ לבץ שר-החוץ-לשעבר בין

הע בתחום נשאר שהעימות אלא הווה.
 אלון יגאל למעשה, הטלוויזיונית. ריכה

 פגים, סל על לדיין, כאופוזיציה נשמע לא
 רחוקים לא ימים באותם מאישי יותר לא

 ר>־ אותה של בברטיסי-חבר אחזו ׳שבהם
אח לשדר ניסתה המצלמה אך מיפלגה.

 תגובותיו ,אחר בסקרנות עקפה היא רת.
ל (בירושלים) בדריכות !שהאזין דיין של

 זע לא שריר <!מתל-ןאפיב). ׳אלון דברי
למ חייך, לא אפילו !הוא דיין. של בפניו

 לחיוך מצפה שהמצלמה היה ׳שברור רות
 הקשיב, מאד, !מרוכז פשוט היה האי״ש הזה.

 מצידו, אלון, עבודתו. ;את עשה רשם,
 — מראש הצפויים הדברים כל את אמר

 עימות דק לא עבודתו. את עשה הוא גם
 לא הדברים בין ניגוד גם כאן. נעדר
שו דברים על דיברו השניים שנן היה,
 למשל, כך, להתווכח. כלל טרהו ׳ולא נים,
 חדיש מטופש ביטוי על הגיב לא דיין

 פעמיים: עליו חזיר ואף :אלון, שהמציא
 (ואף !דיין הפלסטינית״. הבעייד, ״שארית

 נעלמה לאן לתהות ניסו לא המראיין) לא
הבעייה. של האחרת הפליטח שארית לפתע

 הסופית, התוצאה אבל חדשה. עדבדה
 חצופה של בעיניו להתקבל היתד, שיכולה

 לאור פוליטי. ״פייט״ של היתד. בטלוויזיה,
 ה־ !משיטת הבלתי־נמנעות האסוציאציות

 אולמרס־סיזרחי- מאורע עם הזאת ■שידור
 פרוע דימיון להפעיל היה אפשר זאבי,
חס־וחלי־ לקרות היה שיבול מה לכל ביחס

 ישני את ■הושיבו אילו קרה), (ולא לה
 היה עיר. ובאותה אולפן !באותו הצדדים

דרטאיתי. -שידור היד, מתח.
 מהדו־ את ;מגוונת הזאת השידור שיטת

כשמשתמ אך לפעם. .מפעם רת־החדשות
 יוצרת היא כזאת, באינפלציה בד. שים

 קיי־ שאיננה עובדה ׳בשטח, חדשה עובדה
הטל וביגלל הטלוויזיה בתוך אלא ימת,

 ״יחסים :לכנותה שניתן עובדה ,וויזיה
הל היחסים ■מערכת ובתוך טלוויזיוניים״.

 סוף־סוף נולדה מאד, המסויים והקשרה לו
קיסרי. בניתוח המיוחלת, האופוזיציה

 ׳העולם. יאת לקנות אפשר כזאת בשיטה
 לכנס מבלי ועידת־דנבד, את לכנים אפילו
 לוויין, שעות טכני, מאמץ קצת יממש. אותה

 שידורים של ועקיפות .ישירות העברות
 ההיסטורי ויהמיפגש — המרחב ממדינות

 הישראלית. הטלוויזיה מסך על — יתרחש
עובדה. יהפוך כבר הוא בחצות

ס
התמימים

 שאלות אותם שסשישואלים ;אגשים, יש
 רוצים ימה מבינים לא בכלל הם בטלוויזיה

 עישו ולא נחמדים, כל־כך פשוט הם !מהם.
כוונות הרבה כל־כך להם ויש לאיש, רעה

וציציות)״ כיפה <עם זוהר
הסוף עד אלוהים,

 מתנפל פיתאום מד. ברור שלא טובות,
 ועוד שאלות שואל נמרץ, כתב איזה ■עליהם
תשובות. לקבל ■מצפה

 מנחם ־הממשלה, איש ר הוא !מאלה אחד
שהוז השמות ■מן אחד הוא והאחר בגין,
 ׳רחמים — המאורגן הפושע בפרשת כרו

אהרוני.
ה ״סמיכות על ראש־הממשלה ■לי ייסלח
 אחראית הפרשיות לסמיכות אך שמות,

מדו שני ).10/8( ד׳ יום של מבט מהדורת
לאחרו במבט קבע של לעניק יהפכו רים
 ראש־ עם ראיון־הערב של המדור נה:

 והמצליח להתראיין, תמיד השיש הממשלה,
 — לומר שברצונו מד. רק לומר תמיד

 הערב וראיון יותר; אחת מילד. לא אף
 הפשע במדוד הפשע. מפרשיות ׳מישהו עם

 המאמר על קבוע טרמפ הטלוויזיה תופסת
 העיתונאי ישל הבעייתית בסידרתו ׳האחרון

בוקר. באותו הארץ בעתון ולינטין אבי
 ק-שות שאלות בנץ יאת ישאלו ד׳ ביום

 ארציות-הבדיח. עם הסכמה או עימות על
פילוסד ״שאלד. שזאת בקיצור עגה הוא

 נתן. אייבי של הצעצועים בקבורת *
).38־39 עמודים (ראה

 ׳•שסיים שמאמין סמי וניראה' עמוקה,״ פית
ה לסוגיית כשהגיעו השאלה. על להשיב
 ישסולד. תום -של ארשת פניו לבשו שילום

 !טובים ילדים .אנחנו ? .אבחנו :אומרת
 אותנו ירצו לא אם בעיות! נעשד. לא

 למען הכל אחרת. ננסה — זאת בדרך
ישלוס־בית.

 בשלום־ לא כי לשכוח היה אפשר לרגע
 איננו ואנס ושמזכיד־המדינד. מדובר, בית
נישואין. לבעיות יועץ

 שום־ עוד היד, בגין של התום אבל
 אה׳רוני, רח!מים של התמימות לעומת ידבר

 ״הפשע־ ומדור שיל הכוונת על שעלה !מי
 התמים ,אתרוגי עירב. באותו המאורגן״

 הוא אליו, נטפלים למה הבין לא כלל
 יש בעיסקי־בשד, רק מבין פשוט, איש

 איך מבין לא גם הוא וילדים, אשד. לו
פיתאום. יומה לטלוויזיה הגיע
 דראמה להפיק שאי-אפשר אמר מי

 ובתקציבים במהירות, בטלוויזיה מקורית
 טלוויזיה? שחקני שאין יאמר מי קטינים?

 מחלקת את .להצמיד זה שצריך יטה כל
החדשות. ל׳מתלקת — הדראמה

ס
על פעמים שלוש

בשבוע זוהר אורי
 באורי השבוע נתקלתי פעמים שלוש

 כדי השלישית לפעם זקוקה הייתי זוהר.
המת הניגודים אכן כי להאמין להתחיל
 אט־ של דיווחם (לפי הזד. באיש רוצצים

 מעניין, אחד, איש עושים ציעי־חתקשיורת)
שלם. אבל סתירות, מלא

 בגלי־ !ברדיו. היתד. הראשונה הפעם
 לאורי יש ),00.05( בלילה ג׳ יום כל צה״ל,
טלפו עם — זוהר אורי !של שעתיים זוהר
 לפגי עד לילה) (ציפורי !מאזינים. !ועם נים

 אהבה. על הרבה ■דיבר ■הוא חודשים כמה
 אד־ כומעיט מדבר הוא חודשיים יממה !מזה
המיצוות. ׳ובקיום שבדת הגילוי על !ורק

 לעבודה להופיע התחיל האחרון !בזמן
 רואים. לא ׳ברדיו ,אגל וציציות, כיפה עם

 להט- איושיים מווידויים עבר גם באח׳רו׳נה
 לשכנע גיסה למשל, האחרון, ג׳ בליל יפה.

 מיצווה יבקשם להתחיל אפשר כי מאזין
 החיים את ׳משגה נבר וזד. בי׳לפד, אחת

 לא־רציני לי ׳נשמע זד. ׳רגע ׳אותו כולם.
 מיסך בקריטריונים — לא־מיקצועי ואפילו

יונריים.
 בערב־ בטלוויזיה. היתד. השנייה הפעם

 כקטע זוהר אורי את ׳שידרו האחרון שבת
 החדשות מהדורת בסוף השבועי, ׳הבידור
 שם משדרים ׳ולפעמים חול). ביום (צולם

 שהם חשבו השבוע — תיאטרון קצת
 בחרו גם חקל, הבידור לתחום עוברים
׳מראש. מובטחת -שהצלחתו בבדרן
 כאן !ברצינות. התכוון זוהר אורי יאבל

 ברצינות. התכוון ברדיו שגם ראו גם
 האוזניים על ואוזניות !וכיפה ציציות עם

ה בגלי־צה״ל, שלו ׳המאזינים עם דיבר
 הניחה ולא — זאת כל ׳הראתה טלוויזיה
 את שערך מי עצמם. בשם לדבר לדברים
 כדי הסל עשה זוהר אורי על הכתבה
 שאפשר כאדם יתקבל לא זוהר ׳שאורי

 קטעי שירכבו ברצינות. אליו להתייחס
 המציל, את •הצילו החדש מסרטו מיזמוטים

 עי- אלה כי שיאמרו דיברי־הסבר בצירוף
דתית.״ התעוררות של אלה ״בימים סקייו

 אורי על ׳מישפט מראש חרצה הטלוויזיה
להא אין בדה. תמיד בדרן, פעם זוהר:

 חיים ליבדדנים. מאמינים לא כי לו, מין
 — זוהר אורי יעל הכתבה את שהכין גיל,

מניסה. אינו וגם להאזין, ייודע ואיינו כנראה
 שזה להסביר ניסה יעצמו זוהר ;אורי

 ירצה, תמיד ׳כבדרן שאמנם אחרת. קצת
 בדברים עומד ולהתחלק קהל אל להגיע
 לעצמו. !שומרם היד. ■אולי אחר ׳שאדם

 בדברים לפעמים מתעניין הוא גם ושכרת
 בדת. או בפוליטיקה׳ למשל כמו רציניים,

 אותו צילמה ■המצלמה ליו. עזר לא זה אבל
להא למי לדעת היד. וקשה בחיוך, :מראש

 לרצינותו או המצלמה של לחיוכה — מין
המצולם. ׳של

 קטנוע השלישית: הפגיישה באה ׳ואז
 ועיקשת מסוכנת בצורה מכונותי את עקף

 כיפה, חובש מתולתל, איש תכב כשעליו
צי בקפידה מבצבצות שממנה גופיה לבוש
 שעד מי קצרים. ומכנסיים טלית, של ציות

 אלוהים על לסמוך חייב כזאת, בצורה קף
הסוף. עד —
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