
שידור
ש צ " ל

פדאיון!הומור
מעמיקה, כתבה על יערי לאחזר •

 חוליית־הפיד־ על ועניינית בלתי־רגשנית
 באמצעות בחברון. הפיגוע את שביצעה איון
 שר־ שיטות־הפעולה, רק לא הובנו יערי

 הפידאיון, של ודרכי־ביצוע שרת־הפיקוד
 עולמם שלהם, דרכי־המחשבה גם אלא

היש לציבור ניתן כך ומושגיהם. הנפשי
 פנים־ לעמוד הראשונה בפעם אולי ראלי

הרו אש״ף, של אנשי־השדה מול אל־פנים
 הפועלים כלוחמי־מחתרת עצמם את אים
הכתבה לטיב הוסיפו זר. שילטון נגד

 זאת לעומת רץ. שווא יוסי של ציוריו
דיבר בשיערי האווילי. התירגום בה פגע
הערבים, של כדרכם ״האירגונים״, על

 כאשר המחבלים״. ״אירגוני התירגום אמר
 התירגום דיבר ״פידאיון, על יערי דיבר

לחלוטין הסתלף ובכך ״טרוריסטים״, על
המקורי. הדרשיח

ה את מחדש לשדר שהחליט למי •
 אחרי וחבריו. זוהר אורי של לול תוכנית
 אקטואליים הקטעים נראו שנים שמונה

ההידר ובלטה הראשון, ביום כמו ורעננים
הישראלית הטלוויזיה של הנוראה דרות
בטלוויזיה תתואר לא כלל כיום מאז.

 וההומור החרות הרמה, בעלת חדשה תוכנית
 ר׳ היה יכול לא השבת ביגלל לול. של

 לו באו לא וכך בהקרנה, לחזות זוהר
הישראלי ההומור שמא הירהורי־חרטה,

ברוד־הוא. הקדוש מאשר יותר לו זקוק

הקלעים מאחרי
■וחור לא פחות,

 למנכ״ל שהיו טובות, בכוונות החל הכל
 שימש כאשר לפיד, יוסף רשות־השידור,

 מחלקת־ וכמנהל בפועל הטלוויזיה כמנהל
 בתוקף אז, יזם לפיד בפועל. התוכניות

שתע תוכנית־טלוויזיה המשולש, תפקידו
במת חברתיים, נושאים של במיכלול סוק

מצולמות. כתבות בתוספת מגזינית כונת
 נאווה המפיקה הופקדה זו תוכנית על
 תוכניות־טלוויזיה בעבר שהפיקה מי כהן,

 תובנית־טלוויזיה של הפקה לרוב. אולפניות
 ארבעה עד שלושה כלל בדרך מצריכה
 יותר, רבים היו כהן של לבטיה חודשים.
רבים. חודשים ארכה התוכנית והעמדת

 תחת תוכנית היתה הסופית התוצאה
 היה שלה המנחה יותר. או פחות הכותרת

 אלכם צה״ל, גלי שדר להיות צריך
אנסקי.

 עוברת חדשה תוכנית־טלוויזיה כל
 המיקצועית בעגה הנקראת הפקת־ניסיון,

 או פחות של הפיילוט הקלטת ״פיילוט״.
המר אחד כאשר באחרונה, נערכה יותר

 כרוך אדם שערך ראיון היה שלה כיבים
סוויסה. ימין האוהלים, תנועת מנהיג עם

 הפיילוט בתוכנית צפו ההקלטה אחרי
 הטלוויזיה מנהל רשות־השידור, מנכ״ל
ב התוכניות מנהלת שימעוני, יצחק
ר עברית ת ס פר א  סרטים על והאחראי סו

 צמרת כל לדעת גודארד. יוסף תיעודיים
 מטובה. פחות התוכנית היתה הטלוויזיה

אותה. לגנוז הוחלט
 :התוכנית לגניזת הרשמית הגירסה

 טלוויזיונית, נראתה לא ״צורת־הטיפול
 מיקצועיים מטעמים הורדה והתוכנית

מובהקים.״

הרצליה י1£דאול !!ק־אואוט
 קוד, יצחק שבהנהלת הרצליה אולפני
 ,2 ערוץ הקמת למען יכולתם ככל הפועלים

 מהפקות לשנה לירות במיליוני ניזונים
הדור אולפניות, תוכניות רשות־השידור.

 בהשתתפות הקלטה לשם גדול אולפן שות
 בריבוע תשע טובה, שעה כגון קהל,

 המערכת את מכלכלות דראמתיות, והפקות
 על תגר שקראו האולפנים, של הכלכלית

רשוח־השידור.
 הרצליה אולפני של וגידולם הצלחתם

 הטלוויזיה של אולפנים בחוסר מקורם
 הטלוויזיה בבניין המחזיקה הישראלית,
 לרוב המופעלים וחצי, אולפן שבירושלים

מחלקת־החדשות. של במיסגרת
 על־פי אולפן־טלוויזיה תיפעול תשלומי

מתק המשולמים צילום, וימי צילום שעות
 לגרעונות גורמים רשות־השידור, ציב

עצומים.
 שימעוני, יצחק הטלוויזיה, מנהל

הטל של בעיית-האולפנים בפיתרון ראה
של למוגבלות העיקרי הגורם את וויזיה

זוהר אורי והרב קוד אולפנים בעד־
מהקדוש־ברוך־הוא חשוב ההומור

 מציאת התחנה. של ההפקה פוטנציאל
 במשימתו לו נראתה זו לבעייה פיתרון

הראשונה.
 על דובר דימני יצחק המנכ״ל בימי
 בשכונת אולפני־טלוויזיה של מערכת הקמת
 אך מקובלת. בינלאומית באיכות רמות,

 מיבני-ציבור לבניית הממשלתי צו-ההקפאד׳
 רשות־השידור בעגת שקרוי מה את הקפיא

רמות״. ״פרוייקט בשם
 שימעוני הקדיש האחרונה השנה במשך

 תשתית ולמציאת הבעייה לפיתרון רב זמן
 מופעים לצלם ניתן שבו אולפן, להקמת

מנכ״ל על לחץ הפעיל הוא פומביים.

 ותקציבים כספים לשיחרור שדאג הרשות,
 רשות־ של החדש תקציב־הרכש מתוך

השידור.
 על חוזה להיחתם עומד אלה בימים

יות אשר בירושלים, עצום־מימדים מיתקן
 גדול- טלוויזיה לאולפן במהירות אם

 מתלותה הטלוויזיה את שישחרר מימדים,
פוטנ את ויקדם הרצליה אולפני במיתקני

האולפניים. השידורים ציאל
 מנכ״ל של שובו עם סופית יסוכם הדבר
 באוסטרליה. מסיורו דפיד, יוסף הרשות,

 עשוייה היא טובה שעה התוכנית חידוש עם
בירושלים. מוקלטת להיות כבר

הכדא סוכת
מחלקה לכל כשרות מפקחי

■!׳!־; התעראד־ת הבל*!!
 לבניין הטלוויזיה מבניין העוברים־ושבים

 מישרדי מרוכזים שבו חוטי־ירושלים,
 הראשון ביום חשבו רשות־השידור, הנהלת

 נוסח ליצנות במעשה מדובר כי סוכות של
 לה נשענה הברזל גדר על ניקוי־ראש.

כלא. ספק סוכה ספק
 נתגלה כאשר מהרה, עד נפתרה התעלומה

 הרב צמוד, רב יש לרשות־השידור כי
 את לחזק שהחליט רוזנבלט, שדמה
 הטלוויזיה, עובדי בקרב היהודית התודעה

הסוכה. להקמת ושדאג
 להתפלל באו לא הטלוויזיה, עובדי

 הסתפקו הם המינים. ארבעת עם בסוכה
 כלא- סורגי על לשני אחד שהורו בכך

 הישראלית.״ ״הכלאוויזיה ומילמלו הסי:ה,
בסוכה. דבק הזה הכינוי
 שאלות, ששאלו הטלוויזיה, מעובדי כמה'
 רב של קיומו דבר את לגלות הופתעו

 להצמיד שהציעו היו לרשות־השידור.
שבבניין. השונות למחלקות מפקחי-כשרות

דדיו
'לןד־0נ?ו היום״ ..בחצי

 כשלושה לפני שהתנהל מאבק־חריף,
 רשות־השידור של בוועד־המנהל חודשים

 ירון, ראובן הפרוס׳ יו״ר-הרשות בין
 גירעון ומנהל־הרדיו דפיד, יוסף המנכ״ל

השבוע. הסתיים לכ״ארי,
 כתבות- שילוב את להפסיק תבע ירון

 בקטעי היום בחצי בתוכנית החדשות
 מקובל, שהדבר כפי ופירסומות, מוסיקה

 מוסיקה בלא דיווחי, ליומן להפכו והציע
ופירסומות.

 דובר הציע פשרה של זמני פיתרון
 לערוך ז עמירב משה רשות־השידור,

 הוועד־המנהל זה. בנושא סקר־מאזינים
הסקר. תוצאות את לקבל החליט

 בידי נוסחו ששאלותיו הסקר, תוצאות
 ירון, הפרוס׳ עם בשותפות דובר־הרשות

 ״בעד הם המאזינים מן אחוז 55 כי גילו
 כפי ופירסומת, מוסיקה כתבות, שילוב

 מן אחוז 25 שרק בעוד כעת״, משודר שזה
 של רצוף ״שידור בעד היו המאזינים

מוסיקה״. ללא כתבות

לי יא חלי

 של ביותר הפופולאריות התוכניות בין
 כל העושה טובים, דברים יש ג׳ רשת

 עורכת כותרתה. את להצדיק כדי שביכולתה
 שמירח השדרנית התוכנית, ומגישת

המייצ החברות שתי את שיכנעה אימכר,
 וחלילית, זמיר בישראל, חליליות רות

למוצ אחוזי־הנחה 20 של מיבצע לערוך
 בתוכנית. שודר זה מיבצע ועל ריהם,

 לתת החברות שתי את שיכנעה גם אימבר
בארץ. קהילתים למרכזים חליליות 400

פסקול
העומוו סוף

 גלי של העתידה הטלוויזיה תוכנית
 טוב בוקר הלימודית, והטלוויזיה צה״ל

 התיקצוב שלב את כבר עברה ישראל,
 מתקציב ברובו ימומן תקציבה הראשוני.

 שר־האוצר, והתרבות. החינוך מישרד
 אור־ירוק- כבר נתן הורכיץ, ייגאל
הקיצו מיכלול חרף זו, לתוכנית תקציבי

ה ממישרדי-הממשלה תובע שהוא צים
•!• שונים  מנכ״ל התקשר שבהן בפעמים ׳

 מאוסטרליה לפיד, יוסף רשות־השידור,
 לברר כדי בירושלים, הרשות מישרדי אל

 נענה הוא ובטלוויזיה?״ ברדיו קורה ״מה
ל :•ו• בסדר!״ הכל כלום. ב״איו תמיד
 גיולעדי, אלכם מחלקת-הספורט, מנהל
 לאיסוף הטלוויזיה מיבצע את לנהל הוצע

 פגועים ילדים באירגוני לתמיכה כספים
 כי בטענה להצעה, סירב גילעדי למיניהם.

 כאשר סבירים. תנאי־מינימום לו הוענקו לא
 במיבצע להשיג שיש המטרות על נשאל

 100 לפחות ייאספו לא ״אם אמר: זה,
 יהיה לא — שקלים) מיליון 10(ל״י מיליון

 חודשים במשך !•!• כדאי...״ המיבצע
 רז שרי קריינית־הטלוויזיה היתה רבים

מהדו להגיש הועלתה ולא בעמדת־עונש,
מחלקת- י מנהל :הסיבה חדשות. רות

 רז, את העניש יכין, חיים החדשות,
 שעבר בשבוע בעבודתה. כמזלזלת שנראתה
 לא שהעונש בטענה למסר, רז הוחזרה

• לה עזר #  יכין, חיים של פניו ארשת ו
 בשבוע המירקע גבי מעל שנשקפה כפי

 שעבר האסון את חשפה לא האחרון.
 בתאו- בשבת נפגע יהונתן, בנו, בביתו.•

 יבין של בנו התחיל בינתיים נת־דרכים.
מפגיעתו. ולהחלים להתגבר
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