
מודעי ושר יערי כתב
בואש־הממשלה טעות סליזזה,

שיחר
ם מאחרי הקלעי

בס^ם־ד״וניד בן־גור•*!
 שהושמעו ביותר התמוהים הדברים אחד

 נאומו היה הישראלית בטלוויזיה אי־סעם
 שר־התשתית־האנרגיה-והתיקשורת, של

 ארצות־ נשיא בנוכחות מודעי, יצחק
 נאמרו הדברים קרטר. ׳ימי כ הברית,
 להספקת ההסכם חתימת טכס במהלך

 ארצות־הברית על־ידי חירום למקרי הדלק
לישראל.

 את מודעי הזכיר באנגלית, בנאומו
 ״ראש בידי קמם־דייוויד הסכמי חתימת

 הנשיא כן־מריץ, דויד ממשלת־ישראל,
 את בהחליפו קרטר.״״ והנשיא אל־סאדאת

בבדגוריון. בגין
בוושינגטון, רשות־השידור שליח גם

השר של דבריו את ציטט רביב, דן
לדיווחו. בפתיח כלשונם, מודעי

 בדצמבר, 1ב־ נפטר בן־גוריון דויד
1973.

דארד1ג וגד □,השרד מועדון
 השדרים מועדון של ראשון מיפגש

 שעבר השישי ביום נערך תשמ״א בשנת
 התמקד המיפגש בירושלים. אגרון בבית

 יתבררו שבו מיקצועי, גוף להקים בצורך
 מיק- אתיקה של עקרוניות בעיות וילובנו
בטלוויזיה. צועית

בפסילת נעוצה זאת לתביעה הסיבה .

סממה כתב
מאבו־חצירא תודה

ה המגזין של הנסיון) (תוכנית הפיילוט
 השדר בהנחיית יותר, או פחות חדש

 המפיקה של ובהפקתה אגסקי אלכם
בהן. ניווה

 שבועיים לפני שפורסמה כך, על ידיעה
 רשמית גירסה הביאה ),2299 הזה (העולם
 ״צורת־הטיפול כי התוכנית על שאמרה

 הורדה והתוכנית טלוויזיונית, נראתה לא
 מובהקים.״ מיקצועיים מטעמים

 ביג־ הורדה התוכנית כי שמסתבר אלא
 ההפקות, על האחראי של מגמתו לל

 בנושאים לטפל שלא גודארד, יוסי
 בתוכנית, קטע יהיו. אשר יהיו פוליטיים,

 סאטירי קטע היה לגודארד, נראה שלא
 לפסילת שהביא סובול, יהושוע מאת

כולה. התוכנית
 בהשלכות לדון עומד השדרים מועדון

 הבאה, בפגישתו זו פסילה של השונות
 את שייאלץ מחאה, של אופן ולמצוא
התוכ לפסילת הסיבות את לפרט גודארד

שק אלפי עשרות הושקעו שבהבנתה נית,
כהן. המפיקה של שנת-עבודה וכימעט לים,

 העיר גיל, צכי השדרים, מועדון ראש
 עבודתי שנות 25 ״במהלך כי בפגישה,

 במועקות- נתקלתי לא ברשות־השידור
בטל כיום השוררת לזו דומות עבודה

 חיים גם אמר דומים דברים וויזיה...״
 מצוייר, ״הטלוויזיה כי שהתבטא יכין,

בשכמוחה...״ היתד, לא שמעודה במצוקה

ז־בוטינסק־ נגד דיין
ו■■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 וכפד כיוצר ״ז׳בוטינסקי הכותרת תחת
 מישדר, השבוע להיערך צריך היה תרגם״
 וביצירתו בתירגומיו לעסוק אמור שהיה

 בד,פ- הרוויזיוניסטית, התנועה מנהיג של
דיין. אחרונה של קתה

 ממפיקות־הבידור כאחת הנחשבת דיין-
 קונספציה פיתחה הטלוויזיה, של המעולות

 את רק להציג היה ניתן שבה טלוויזיונית
 ז׳בוטינסקי של הנודעים ותירגומיו שיריו

 ובלא קריינות בלא — בזמר (אנאבלי)
פרשנות.

 לממונים נראתה לא זו קונספציה
 מח־ על האחראי חסון, חנוך — עליה

 מנהל שמעוני, ויצחק לקת־הבידור,
לש דיין אהרונה של סירובה הטלוויזיה.

 להחלפתה הביא שלה הקונספציה את נות
 של איש־הכולבו סטן, אפריים בבמאי

 קלדרון. חנה ובמפיקד, מחלקת־הבידור,
 של התאמתה את עצמם על נטלו הם

 מחלקת- מנהל של לקונספציה התוכנית
הבידור.
 של למנהלה הזה העולם פנה כאשר
 בעניין בשאלה חסון, חנוך דיין, אהרונה

אלמנטרית זכות שזוהי חסון, הבהיר זה,

דיין מפיקה
לממונים נראה לא זה

 דברים להפיק שלא מפיק-תוכנית של
 עוד וכל המיקצועית, להכרתו בניגוד

 מפיק על ייכפה לא בתפקידו, משמש הוא
 של במיסגרת לפעול כלשהו, במאי או

לו. נראית שאינה קונספציה
ה פ פ׳ ח ה ה ד דו הג

 החפיפה החלה שעבר הראשון ביום
מנה בין מחלקת־החדשות ניהול בתפקיד

 מנהלה לבין יכין, חיים הנוכחי, לה
סער. טוכיה המחלקה, של החדש
״הח הכינוי עלה המחלקה עובדי בפי
 נתונים שבו המתח בשל הגדולה״ פיפה
 להתהולל העתידים השינויים לקראת הכל

 סער של המלאה כניסתו עם במחלקה,
לתפקידו.

לתפיסות הסופי הפ׳תרון
 האלקטרונית התיקשורת של התפתחותה

וה (הטלוויזיה האחרון בעשור הממלכתית
 אשר לצפיפות-אוכלוסין, הביאה רדיו)
 שנים כמה במשך הכלים. שני את חנקה
 הקמת של התוכנית כי תיקווה, היתה

 לקום צריך היה שבו רמות״, ״פרוייקט
במת והטלוויזיה, הרדיו של מורכב מיבנה
 בעולם, כאלה מיבנים קיימים שבו כונת
המערכת. של הדרישות על תענה

 צוואר- יצרה זו תוכנית של הקפאתה
של הראשונות מפעילויותיו אחת בקבוק.

 רשות־ כמנכ״ל בתפקידו לפיד ירסן!
 מציאת לקראת בגישושים היה השידור
רשות של הצפיפות לבעיות הולם פיתרון

 נקדימון יועצו, על הטיל הוא ך,שידור.
 כמנהל בעבר ששימש מי רוגל, (״נקדי״)

 הולם פיתרון שנה תוך למצוא הטלוויזיה,
החניקה. לבעיית

 של בדיקותיו של העיקרית התוצאה
ב שלמה קומה של איתורה היתה רוגל
 השטח ופנוייה. בירושלים כלל מרכז בניין

 הרדיו, בין תחרות־זוטא יצר זה בבניין
 רשות־השי־ של המינהלה ואגף הטלוויזיה

 אגף־המינהלה, היה במירוץ המנצח דור.
דבר. יוצר שאינו האגפים, בשלושת החזק

בק אגף־המינהלה מישרדי יעברו כאשר
ירו חוטי בבניין תוקם כלל, לבניין רוב

 הטלוויזיה, בניין למרגלות השוכן שלים,
 מאוד שתרחיב אולפני־רדיו של מערכת

ישראל. קול של פוטנציאל־השידור את
להת ירושלים חוטי של המיבנה מסירת

 שאולפני־הרדיו בעוד אולפני־רדיו, קנת
 הלני שברחוב במיבנה יישארו הישנים
 המחרידה •הצפיפות בעיית וכאשר המלכה,

 (לדוגמה: תיפתר לא הטלוויזיה עובדי של
תוכ שלוש המפיק מפורט, מבט צוות כל

ומיש- תוכניות על נוסף שבועיות ניות

פאר מגישה
דרכים פרשת על

 ממ״ר 50 בן בשטח שוכן מיוחדים, דרים
עו הטלוויזיה) בניין של העליונה בקומה

תמיהה. ררה
 ובעיקר אגף־המינהלה, של ניתוקם את

ה מראשי אחד הגדיר מחלקת־הכספים,
ב הטלוויזיה שתיפעול באמרו טלוויזיה

 במהלך מנוע ל״הרצת משול יהיה עתיד
ניוטרל״.

ולאמוד *פו־ח^דא סולמה,
 טוענים המפד״ל מראשי שכמה בעוד

 ה- שתלה שבו מכשיר היא שהטלוויזיה
 אבו- פרשת מהלך על ידיעות מישטרה
 אבו־ אהר״ן שר־הדתות, פגש חצירא,

 הטלוויזיה, של בכתב־המישטרה חצירא,
 הראשי המטה מן היציאה ליד סממה, דן
לחלו שונה דיעה והביע המישטרה, של
טין.

 דייק כי המופתע לכתב אמר אבו-חצירא
 המישטרתית. החקירה במהלך דיווחיו בכל
 כמה כי וציין לסממד, הודה גם השר

הת בתהליך אותו הינחו שלו מהידיעות
אח במילים במישטרה. לחקירה כוננותו

חקי ערב סממה שפירסם המידע רות:
 השר את הינחה אבו־חצירא של רתו

המישטרה, של החקירה כיווני של בהבנתם
לחופ אלד, בימים יצא סממה שדן בעוד

 מקומו את תפס חודשים, שלושה בת שה
 הוותיק הכתב המישטרתי הדסק בראש

 לצידו משמש גוט אבי לימור. מיכה
במישטרה. המתרחש לסיקור ככתב־שדה,

 היפאן■ הפ-חרזן

חיריה (לות3מ*ו) של
 הניו־זילנדי־ התיעודי הסרט של שידורו

 שאלות על אחת ״שאלה יפאני-ישראלי
 הוקרן שבו שעבר, השלישי ביום רבות״
 שעיקרו האנרגיה, לבעיות יפאני פיתרון

 כמקור עירונית אשפה של שריפת־מיחזור
 לפנייה הביא חילופית, אנרגייה ליצירת

לטלוויזיה. .מתמיהה
 (המוכרת אורגניים דשנים חברת הנהלת

 פנתה חירייה״) כ״מיזבלות יותר בציבור
 פרטים ממנו וביקשה גיל צכי המפיק אל
 הילופית, לאנרגייה היפאני הפרוייקט על

חירייה. במיזבלות כדאיותו את לבדוק כדי

ר ק  ה.5עז- טוב, ס

ב, טו קר- בו
 צה״ל גלי תחנת של המשותף המיבצע
 טוב, בוקר שייקרא הלימודית, והטלוויזיה

הק בתהליך לפרשת-דרכים. הגיע ישראל,
מתו.

עד השדרנית את הכולל צוות־ההקמה,
 (״איציק״) יצחק וד,מגישים פאר נה

 נחושתן, (״אוקו״) ושמואל כן־נר
 תוכנית- של קונספציית־ההגשה את גיבשו

 בחנוכה כבר לשנות העומדת הטלוויזיה,
במדינה. הצפייה מינה,גי כל את

 בפנייתו הסתם מן שתיפתח התוכנית,
 טוב, ״בוקר בנוסח: לפאר, בן־נר של

 איציק, טוב, ״בוקר ייענה ואשר עדנה״,
 ישראל...״ טוב ובוקר לצופים, טוב ובוקר

 הסיק־ התשתית יצירת את כבר השלימה
מערכ מנגנון וביכללד, צועית־עיתונאית,

 הבעיות כלים. ושאר תשתית־ארכיון תי,
 המיסגרות התאמת בתהליך הן שנותרו

 ומנגנונד, הלימודית הטלוויזיה מיתקני של
החדשה. המשותפת במיסגרת לתיפעול

■״התג החידון  ב

■ שד התר אוד
 לפיד, יוסף רשות־ד,שידור, מנכ״ל

ששימ הוולבו, מכונית את להחליף החליט
 סובארו במכונית וחצי, כשנה רק אותו שה

•!• 1981 מדגם 1600  הבירה, אולפני ו
 אדי כתב־הטלוויזיה־לשעבר בהנהלת
פר,  רשת אנשי עם הסכם על חתמו סו

חד המשדרת האמריקאית, הטלוויזיה־כבל
 נון־סטופ. ביממה שעות 24 ברציפות שות

 הבירה אולפני כי סוכם זה הסכם במיסגרת
 את נון־סטופ. של ישראלי כסניף ישמשו
 בו״ ג׳יי הוותיק, כתב־החוץ ינהל הסניף

• שינסקי ו •  אורי לר׳ נודע כאשר ׳
הר בשי להקרין, עומדת הטלוויזיה כי זו

ש לול, התוכניות סידרת את חוזר, דור
היש הטלוויזיה עבור בעבר וביים הפיק

יצ הטלוויזיה, מנהל אל התקשר ראלית,
 לשדר שלא ממנו וביקש שימעוני, חק
 עם ביחד מופיע, הוא שבו הסרט את

 הבידורי בקטע איינשטיין, אריק הזמר
 (גפן. העולמי״ התנ״ך ״חידון על סאטירי

 הנושא כל של בחינה אחרי גפן...). גפן,
 ר' של אמונתו ששינוי שימעוני החליט

 של שידוד־חוזר למנוע עילה אינו זוהר
• לצופי־ד,טלוויזיה זד, קטע  מנהל •

 יוצא גילעדי, אלכם הספורט, מחלקת
 חשבונו על לחופשת־השתלמות השבוע

 גילעדי יעקב השאר, בין בארצות־הברית.
הטל רשתות של ההתמודדות אחר מקרוב
 הנושא עם בארצות־הברית הגדולות וויזיה

 בארצות- לנשיאות מערכת־הבחירות של
 ימלא גילעדי של מקומו את הברית.

 במסגרת 9!•׳ אליואי יואש בהעדרו
 לשבת שישי בין המעולה תוכנית־הרדיו

 הקרוב השישי ביום ליבני יצחק יראיין
 השאר ביו שמיר. יצחק שר־החוץ את

 אתה ״האם בנוסח לשאלות השר ייענה
 מנחם של כיורשו עצמך את רואה
ץ״ בגין

2251 הזה העולם*5


