
שיחר
טלזזיזיה

ל האיש ע ב ב ג ב ה ח ר ה
 פרישתו שעם הוא אדם כל של !חלומו
 חלום מחליף. לו אין כי יתברר מתפקידו

החד חטיבת מנחל אצל עתה מתגשם זד.
שילון. דן בטלוויזיה, שות

הפו הסיקור בכל למעשה שולט ׳שילוו
 ביותר ירגיש נושא הטלוויזיה, שיל ליטי

 זו רגישות הסוגים. מכל ללחצים החשוף
פולי לחצים שצפויים מאחר עתה, עולה
ה ממשלת מצד ׳יותר הריבה חזקים טיים

בהדרגה. ויחריפו שיילפו ליכוד,
 בלתי־ כישורים זה בתפקיד גילה שילון
 גילה פוליטי, אדם שאינו למידות רגילים.

 פוליטיים לחצים מול לעמוד ׳נדיר כושר
ה מגדולי ׳נבהל לא הוא הסוגים. מסל

 שהסתבכו לעובדים מלא גיבוי נתן מדינה,
 כי הסתפר אחר. או זה פוליטי גורם עם

 לעובדיו לספק מסוגל גדל־הממדים ׳־שילון
יחזק. גב

 אלימה, אישיות בעל הוא ששילון מכיוון
 בעפר עובדיו פני יאת לשפשף מסוגל !והוא

 .אותם מחזיר ׳שהוא לפני עליהם !ולדרוך
 בלתי־פוסולארי ׳להיות היה עלול למקומם,

ב הכית שהכל ׳תכונה אותה לולא !אצלם,
חשיבותה.

 על התפקיד נמאס עכשיו ׳אין. ומחליף
 יעדו: ממנו. לפרוש רוצה והוא שילון,
 במקומו בניו־יורק, כתב־הטלוויזיה ׳תפקיד

רונן. יורם שיל
 מחליף שיום באופק ׳נראה שלא היא הצרה
דומה. רחב גב למחלקה ׳לספק המסוגל

ל הראשון המועמד יכין, חיים !•
ה אנשי לדעת — מסוגל :אינו תפקיד,

 הוא ׳יבין דומה. גב לספק — טלוויזיה
 היה ובארצות־הברית בחסד, מגיש־חידשות

 ש< בסדר־גודל שנתי שכר מקבל בוודאי
 הוא יאץ אולם בדולארים. ספרות, -שש
 טעות ייעשה חבריו !ולדעת פוליטי, אדם

 לו איין שביו התפקיד מן יפרוש אם גדולה
 הוא שפו אתר תפקיד לקפל כדי מתחרה,

.להיכשל. עלול
 ה- המועמד אחימאיר, יעקב •

 יחסיו אחרות. מבעיות סובל השני, טיבעי
יע מאד. דדמשמעיים הם ׳בגין מנחם עם

 מנהיג אתימאיר, אבא של בנו הוא קוב
 תנועית שיל הקיצוני האקטיביסטי האגף

 אליו. מקורב היה בגין שגם ז׳פוטינסקי,
 אחיימאיר-הבן כי בגין ציפה כך משום
 צפייייה כאשר ונדהם נאמנה, אותו ישרת

 בעיות גם ייש לאחימאיר ׳נתמלאה. לא זו
 אופיו יבשיל אחרים, עובדים עם ביחסיו
׳והמוסגר. המופנם

 אין שהועלו האחרים השמות יבין גם •
 נחשב טסדר שימעון אידיאלי. מועמד
דכ גידעון מתחלפים. מצבי-רוח כבעל

 החוץ מן כאיש ׳נחשיב הוזכר, ששמו די, א
הוותיקים. על־ידי יתקבל שלא

׳ש הוא פינתיים, הברור, היחידי הדבר
 את יותר עוד מחלישה שילון שיל פרישתו
צו ארנון מנהל־הטלוויזיה, ישל מעמדו

 את ומחזקת בעל־בריתו, שהיה דמן, ק
 יצחק הטלוויזיה מנכ״ל יריפו, של מעמדו

ליכני.
הגל על

ה מ צל ת מ ר ת ס אל נ שר לי
 הישראלית בטלוויזיה שהחליטו אחרי
׳נסת מצלמה תוכניות של מהרעיון לשכוח

ה ״שהקהל בגלל קאמרה) (קאנדיד רת
 רכשה ממנו,״ •שצוחקים אוהב לא ישראלי

אמ תכניות סידרת להקרנה הטלוויזיה
 התוב־ ביותר. ׳ומשעשעת מצויינת ריקאית

 איחית ותשודר ־שעה חצי בת ׳תהיה גית
 הקרוב. ׳נובמבר בחודש החיל לשבועיים,

 לפחד שלא יילמד הישראלי שהקהל אחרי
 פתיחות שתהיה ייתכן הנסתרת, מהמצלמה

דו תיובנקת בישראל גם לצלם יותר גדולה
ב הפופולריות אחת ׳להיות המאיימת מה,

הטלוויזיה. של יותר
ם ■עניסו גדי־^ה״ל ארי ת

 הגדול המופע ישם זהו — הזהב״ ״׳תו
 ה־ שנת לסיכום גלי־צה״ל על-ידי שיופק

 בהיכל־ ייערך המופע העברית. פיזמוינאות
הענ טכסי במתכונת בתיל-אביב, התרבות

 ייערך והוא בחיו״ל, המקובלים פרסים קת
שכזה. בהיקף לראשונה
 ׳להגיע שזכו הפזמונים יושמעו במופע

 הזמרים על-ידי במיצעד, הראשון למקום
גדולה. תזמורת ׳ובליווי המקוריים,

 !וצכיקה אילנית נבחרו השנה כזמרי
פיק.

2089 הזח העולם

ו...? ־ נו
 או הטלוויזיה מצלמות :יותר מפחיד מה
 בית־הספר של מוועז״ההורים אילנה אמא

 נראה אך קשה, באמת הבחירה ? תל־ינורדוי
 סוח־מחץ מהווה השניים של שצירופם

 ה־ תדמית את לנפץ הצליח הוא אדיר.
 — בארץ ביותר הרדיופוני ביטחון־העצמי

לב־ארי. גידעיון של זאת
 מצלמות ימול ומתאמץ מזיע לב־ארי,

 מעורר־רח־ ׳חיזיון היה ),6/9( עלי־כותרת
 העמוק הבאס של הגמור היפוכו ממש מים.

 לב־ גידעון ברדיו. ישלו ׳והמוכר והשלוו
הערו ראיונותיו, ברדיו. סיגיניון יצר ׳ארי
ואינטליגנ !נבונה בצורה בדדך־כלל כים

 מינימום של 'העיקרון על מביויססיס טית,
 שיל מונולוגים ומכסימום המראיין התערבות
ל בידיו הפך המראיין תפקיד המרואיין.

 כשהת־ מוסווה, כמעט מנחה, של תפקיד
 משמשים המיוחד וקולו הקצרות ערבויותיו

 אומנם, נעיימת־ביניים. או ליווי־רקע מעין
 ימשלו, קלישאות לו יצר גם זה סיגניון
ראש ׳אדוני — אתה (״סי מגוחכות, חלקן

משמ הקלישאות בדרך-כלל אך העיר?״)
 יודע וכשראשיהעיר קישוט כמין שות

 שיט־ למרות עובר, זה — הוא מי לספר
_____ ____ _ להשאלה. _של חיותה

 עבדה, לא הנוסחה הקסם. פג בטלוויזיה"
 ללשון לתרגמה טרח לא שבן־ארי משום

 לא בהחלט שלו הראשון המרואיין אחרת.
 הוא הסמיוייה. ההנחייה לשיטת בנוי היה
 עקב אותו ׳שתוליך מכוונת ליד זקוק היה
 פליתי־ ראיון של אפני־הנגף בין ׳אגודל בצד

 זה מול זה ניצבו זאת ׳פמקיום אפשרי.
 המרואיין מאחורי להסתתר שהעדיף מראיין

 אם לשתוק. כנראה ׳שהעדיף ומרואיין שלו
 ליו תבוא שישזעתו לב־ארי גידעון קיווה

 אכזבה ליו ציפתה הירי — שטירמר ׳מגדליהו
 העולם את הקיף אומנם שטירמר מרה.

 שמרוב נראה אפל קטנה, בספינת־מיפרש
ב הודה (וגם הרפה לשיתוק ילמד ׳בדידות

ה להופעה הוסיף לא הזה ׳והניסיון כך)
 מאד כנראה הוא שלו. החיוורת טלוויזיונית

 שמידת נראה אך הימי, לתחביבו נלהב
 זה לעניין אנשים של והדבקות ההתלהבות

 שיצליחו לכך ערובה אינה עדיין אחר או
אחרים. אנשים גם יפו לעניין

 על-פני שט לב־ארי ,מפחידה. אמא
 ׳ובמילים רדיו ישל בטון הזה הימי הראיון

 לדביר השתקן לאורחיו הניח הוא דדיו. של
 לפעם ומפעם ארוכות, ולשיתוק ׳ארוכות

 — ״נו — וב כן...״ ״כן... — ב אותו דיירבן
 צריך אינו שכאן שיוכח כשהוא ו...?״

 לא כיל־כך. תדירה קולית נוכחיות ׳להפגין
 מזה: ׳גרוע אותו. יתאים — ׳אותו ישכחו
ה חוט את לב-ארי איבד התרגשות מרוב
 שוב השאלות. אותן על לחזור ׳והחל ראיון
 שיל הפיוטית התמונה יאת ׳וצייר חזיר ושוב
ה על מסתכל בילב-יים, בפוקר, יקם ״אתה

 רווייית־ שבשתיקה וציפה ...?״ — •ו שמיים
 או הנם: יקרה שאלתו שבסוף המשמעות

 או כלשהי, בשאלה ייזכר עצמו ׳שהוא
 שום קרה לא אבל משהו. ימציא שהמרואיין

דבר.
ש העורכים שיל אשמתם זיו היתה אולי
 חיוורת שהופעתה אישיות לאולפן הביאו
 אך התוכנית, בראש העמידוה ועוד כל־כך

הנרד את לעורר הוא המנחה של ׳תפקידו
שהשתדל. למרות — עשה לא וזאת מים

בסערה, ׳ואפילו לבסוף, חדרה רוח־החיים

 בטובתו. ושלא המנחה של בזכותו לא אך
 תל־נורדוי מבית־ספר ויילגר אילנה אמא

 ראש עם היום, לאותו שיני עימות, הציגה
 בבוקר ילהט. שלמה מר ׳תל־אפיב עיריית
 כאשר בית־הספר, בשערי השניים נפגשו

 (שוטר מישטריה״ ״עם הופיע העיר ראש
 ולתבוע ד בכיתה לימודים למנוע אחד)

 שוב ׳נפגשו ׳בערב והחוק. הרפורמה הפעלת
 חזק כאן מי ראו וכולם הטלוויזיה, באולפן
 גם קושי ללא הביס החלש המין יותר:

 הבמאי אפילו היריב. את ׳וגם ׳המנחה את
התבלבל.

 ויילנר גברית של דמויותיהם כשהופיעו
 תמונות החלו המסך על העיר ראש ושל
 בחיתוכים זיו אחר יבזו לקפוץ קיליוז-אפ של

 — הום אילנה, אימא — הופ עצבניים:
 וזהו, אילנה אמא שוב — והופ העיר, ראש

 או לראות היה קשה כבר אחירי-כן כי
הש אילנה אמא מלבדה. אחר דבר לשמוע
 שליטה. איבד ׳והמנחה התוכנית, על תלטה
זכו על הגברת הגינה -ונימרץ עיקבי באופן

 להט למר לבסוף ומשהניחה ׳להתבטא, תה
לרוו כולם נשמו ׳פיו את לפצות המאופק

חה.

 בהתרחשות התערב לא ׳לב־יארי גידעון
 הסיגנון ׳מיטב לפי — הזאת ת והגועש החיה

 הנחייה בהעדר אבל אמון. הוא שעליו
ו מגוחכת תמונת־מצב התקבלה ממשית

 כלל ברור היה לא למשל, כך, שיטתית.
 החוק את הורים קבוצת לקחה וכיצד מדוע

 !-הרפורמה נגד להם יש בדיוק יומה לידיה,
 יומה ׳תל-נורדוי בבית־הספר המיייוחד מה
 מין איזו ובכלל, הרצליה ׳בגימנסיה ירע

ש סירקיין ׳רחוב !ביין זאת היא אינטגרציה
ש ז׳בויטייינסקי רחוב לבין תל־אביב בצפון
בהצה הסתיים הוויכוח תל־אביב? בצפון

 יהיו ״לא אמר: העיר ראש קוטביות. רות
 מוכרחה שהייתה אילנה, ׳אמא לימודים!״.

 ש״יהיז הודיעה האחרונה, המילה את לומר
 מבויייש: בבאס חתם ׳והמנחה יהיו״ גם

״נראה״...
דון את  המאכזבת ההנחייה לאחר ג לונ
 לונדון לייחל ׳להתגעגע כולם התחילו הזאת

 זה, ככה ׳נוספים. מאכספרימינטים ולחשוש
 אהבה, יום — שינאה יום בוגדני, קהל

 לדרוש אי-אפשר אבל גיוון. שיהיה העיקר
 ירון וכשישב מחיר. בכל לא סתם־כך. גיוון

ב ה׳ ביום שלו הסותרת לימישלט לונדיץ
 שעושה מה מאליה. ההשוואה נעשתה ערב,

הבי איננו - בטלוויזיה לונדון ירון את
 היסודי נישקו להיפך. •שלו. העצמי טחון
 כשל ילדותי, תימהון של הבעה אותה הוא

ה בחסות לראשונה. דברים המגלה מישהו
 ׳להרשות יכול הוא הזה הנבוך הנערי מראה
 קטנים חיצים השרוול מן לשלוף לעצמו

 ילד־טיוב של בחיוך אותם ולשגר מורעלים
 כזה הילל. שלמה לשעבר המישטרה ישר אל

 ה־ למידת בקשר ישלו הסקופ למשל, היה,
 השופט (שהיה בן־צ״ון ליהושוע ׳רחמים
 — ׳מוות לעונש מחבל שדן הראשון הצבאי

חיג׳אזי). את
 בטיוח ה א ר נ לא אומנם לונדון ירון

 גדעון אצל כזה. נשמע הוא אך בעצמו,
 פראדיוביס ההיפך. בדיוק היה זה ליב־ארי

 רק יאפשר שממנו מוזר, רדיו-טלוויזייוני
 בכל־ עלי־כותרת של הבעייה כי להסיק

 אלא יותר-מדי-ירון-לונדון, איננה זאת
 לונדון ירון יוותר-ומדי-עלי־כותות. פשוט
 ביחידות להחזיק להמשיך מצידי, יכול,

 הגיטא־ על יוותר לא ׳שרק שליו. במישילט
הבולטות. ־והשיניים הקאסקט עם ריסט

ס
חדשה תדמית

השזבב לילד
 במוקד לפעמים. טובות הפתעות גם יש

 ויעקב יערי אהוד אירחו )8/9( האחרון
 וייצמן. עזר הביטחון, שיר את אחימאיר

 ופ-0 בלי ׳אזרחית, בחולצה הפעם וייצמן,
 להיראות יושב ביזנס דיבר אפילו, תות

ב העוסק מיקצועי כאיש־צבא ולהישמע
 מערכת סדר חסל בהם. בקי שהוא נושאים
עובדים. עכשיו ציבור. ויחסי בחירות
ב השיר ׳שנתן הראשון הראיון זה היה
ה לתפקידו. נבחר מאז מי׳שרדו ענייני

 הצופים. גם מאד, מסוקרנים חייו מראיינים
 עזר של הוותק את ׳שהכית אותם במיוחד

 מרתקת בידור לתוכנית ׳וציפו שובב כילד
מת ומכות פוליטיות עקיצות שיל ישפע עם
לחגורה. חת

 הייה הוא כולם. את הפתיע שעזר אלא
 רק דיבר קצת, מתוח אפילו מתמיד, רציני
 •נראה פרובוקציות. לשום נגרר ולא ׳לעניין
 חדשה תדמית לעצמו לבנות מבקש שהוא

 לא בהצלחה. זאת עושה ׳והוא לחלוטין,
ב אלא לשמה בפוליטיקה מתעסק עוד

 יותר נשמע לרגעים כיי עד צבא, ענייני
כשר־ביטחון. מאשר כרמטכ״ל

פעי גילה יערי אהוד דקות. רמיזות
׳ל היטב שהתכונן ביו !וניכר נמרצת לות

 שאלות של מלאי היה באמתחתו פגישה.
 וכאשר מהן, התחמק לא עזר אך ספציפיות.

 נשמיע ודווקא מדוע הסביר — התחמק
 ה־ בנושא ילדון סירב למשל, כך משכנע.
 לדיון נושא זח ׳שאין בטענה הבא, רמטכ״יל
 ב־ סמים על המביכה השאלה מן ציבורי.

 של יותר העקרוני לנושא עבר צה״ל
 היו ניסוחיו כל בצבא. המיישמעת חשיבות
ופשוטים. מאיד שקולים מאד, זהירים
 מחדלי את לתקן להמשיך הבטיח השר

 את להשמיץ טרח ׳ולא האחרונה, המלחמה
 ביקש הוא כה. עד לתקנם יסיים שלא מי

 את המקדיש כאיש להיראות הצליח וגם
 לא ולענייניו, שליו למיישרד זמנו מיטיב
 שהיה הודה וגם מתפזר לא רוח, עושה

 ישלו. בענייניו רק יתרכז שיר כל כי מעדיף
 המתרחש על אי־פעם וייצמן שמע אם

 לנכון מצא ילא הרי — במישרד־החקלאות
מדי. עבות רמיזות כך על לרמת

 לערער בעדינות ניסה אחימאייר יעקוב
 בפיו: דברים ולתת הישר של שלוותו את

 מסתבר לא בממשלה ׳כיושבים ״האומנם,
 מאשר אותם לומר יותר שקל דברים יש כי

 שאחימאיר הרושם התקבל ■אותם?״ לבצע
 שאין בכך שר־הביטחיון את מאשים ממש

 לבסס למרואיין סייע ׳ובכך התנחלויות די
 והמיתונה המאופקת התדמית את לעצמו

ב הבלתי־ינמנעת השאלה כשנשאלה שלו.
 גוש־ נגיד הצבא הפעלת אפשריות דביר

 אך מתשובה, להתחמק השיר ניסה אמונים
ה על וחזיר עליו לחץ הנמרץ יערי אהוד

 לבסוף משתינים. בנוסחים ושוב שוב שאלה
ממ ״אם בקיצור: ועניה המרואיין, נעתר
 — לבצע עלי ויוטל ׳תחליט, ■ישראל שלת

 להרבה משתמעים שאינם דברים אבצע.״
פנים.

 מ״לחמיה ׳תהיה יאם עזר את ישאלו בסיום
 ,שרירים שיעשה ציפו וסולם הבאה בשניה
 ורמט־ שרי־ביטחון פעם לא שעשו כשם

 השאילה. אותה כשנשאלו לו, שיקדמו כ״לים
 לעתידנות גלש לא השוויץ, לא עזר אבל
 שדרי־ לשגר כדי ׳בשאלה השתמש ולא

השכנות. למדינות איום
לו. קרה משהו חיובית. אפרוריות

 ההיעדרות בגלל אולי ׳ומתי. כיצד ברור לא
 זה גם ואולי הטלוויזיה, ממסך הארוכה

 מאלף ניסיון ליו שרכש אדם מתוכנן. היה
ה הבחירות במערכת ביחסי-ציבור ׳שכזה

 להשפעת לחלוטין מודע !ודאי — אחרונה
 להשפעת גם כמו הציבור מעין היעדרותו

 לאחר בתוכנית־יחיד, המסך, אל השיבה
 החדשה. השינה ובפרוס ממושכת היעדרות

 חדשה ׳תדמית איו מתוכננת, חדישה תדמית
זהה. התוצאה — בכיורח-הנסיבות

 ׳שר־הבי- עם הזה הראיון של חשיבותו
 וחסר־ברק. אפריורי היותו בעצם היתה טחון
חיו תיקווות מעורר זה היה. שכזה וטיוב
 אחרי רעה תהיה לא ׳שאולי לישנה ביות

 הפסימיסטים. ׳תחזיות למרות הכל, ככלות
טיובה. שנה
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לב־ארי מנחה
נראה לא הבאס


