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מוגדדיס אופקים
הישראלי, הסרטים שרות לבמאי

קבו על הסרט על רובינשטיין, אמנון
 המחיש רובינשטיין חדשים. אופקים צת

 במיסגרת לגמד ניתן כמה עד בסירטו
 מרתק להיות בכוחו שהיה נושא מצולמת

נו החמיץ חדשים אופקים המירקע. על
 הישראלית. בתרבות מעניין שא

שראו את ראה לא שבימאי־הסרט חבל

 שעות שלוש הלימודית, הטלוויזיה צופי
 ה־ על מעולה סרט־אמנות לכן: קודם

 מילחמודהעו־ שלאחר בגרמניה כאוהאוז
 לשמש בכוחו שיש סרט הראשונה, לם

ביודאולפנה.

ם מאחרי הקלעי
בפאציפיסט מידחמזז

ב הבמאים מוותיקי בן־ישי, נחמד
 כאיש־מיקצוע מעודו נחשב לא טלוויזיה,

סר לביים בידו עלה לא ומעולם מעולה,
הטלווי של תוכניות־היוקרה עבור טים
 בן־ישי וממקד מיקד פעלו עיקר את זיה.

 לעיתים בערבית. המישדרים במיסגרת
למני לתוכנית תשדירי־שרות מביים הוא
די. תאונות־דרכים, עת

הר מעשה בן־ישי עשה שעבר בשבוע
 לחדרי־העריכה נכנס כאשר לכותרת. אוי
 על להשגיח כדי קסטל, חברת אולפני של

הב די, עבור שביים תשדיר־שרות עריכת
הר לו, שהוקצה בעורד״הסרטים חין  זו

 אתך! לעבוד מוכן לא ״אני ואמר סלע,
 שפאצי- מוכן לא ואני פאציפיסט, אתה
!״מביים שאני הסרט את יערוך סיסט

 שזוהר איכפת היה לא בן־ישי לנחמד •
למ נחשב, האש, עמוד צוות מאנשי סלע,
 מכוחוודהעריכה כאחד הצעיר, גילו רות

 שותפו סלע על (אומר ביותר המבטיחים
 :ליפשיץ נתן האש, בעמוד לעבודה
 עד זוהר יהיה שנים כמה בעוד ״לדעתי,

בארץ״). המעולה רדהסרטים
 של הבלתי-ברור במאבקו הבא השלב

 אל פנייה היה סלע בזוהר בן־ישי נחמד
 בבניין- החזק האיש הירשפרד, דודו

 ״אני בקביעה: הטכני, בנושא הטלוויזיה
 שלי.״ סרט יערוך שפאציפיסט מוכן לא

באומ בן־ישי, את סילק הירשפלד דודו
 את לך יערוך מי תקבע לא ״אתה רו:

 שאתה היחידה הטענה שלך. התשדירים
 מיקצועית, טענה היא בשמה לבוא יכול
שכזאת.״ טענה ממך שמעתי ולא

למא ההזדמנות זוהי כי החליט בן־ישי
 של הנוכחית במיסגרת אותו שיקדם בק

 ראש וולף, צבי עם יחד ופנה, הטלוויזיה
 מנכ״ל אל בטלוויזיה, עובדי־ההפקה ועד

ה כשבפיו לפיד, יוסף רשות־השידור,
 שפאצי- מוכן לא ״אני החוזרת: הודעה
הב לפיד מביים.״ שאני סרט יערוך פיסט
ו מעניינו, אינו זה שנושא לשניים היר

 ?ןכאדי, שלמה אל השניים את היפנה
אירגוניים. לעניינים המישנה־למנכ״ל

 כי והבהיר קצרה בדיקה ערך עבאדי
הטלוויזיה, של עורך־שכיר אינו סלע זוהר

 שאיכותו קסטל, סרטי מטעם עורך אלא
המקוב בקריטריונים עומדת המיקצועית

והכת הסרטים (דוב הטלוויזיה של לים
ובחב בקסטל נערכים הטלוויזיה של בות
 על־ שנקבעו כפי אחרות), פרטיות רות
 עבא־ העריכה. על המיקצועי האחראי ידי
״בעיו כי וולף בן־ישי באוזני הוסיף די

 של מעניינה אינן סלע של הפרטיות תיו
 המיק־ היא היחידה והבעייה הטלוויזיה,

 עבאדי דבר״. נאמר לא כך ועל צועית,
 ואימץ סגור, זה נושא כי ואמר המשיך
הירשפלד, דודו של עמדתו את לעצמו

 עם לעבוד לסרב רשאים אינם •שהכימאים
להם. שנקבעו העורכים
ד־המו־1או-ד *ויכוון
 שר־ בין חסר־תקדים מילולי עימות

 שר״החינוך ובין ארידור, יורם האוצר,
 רשות־השידור, תיק על והממונה והתרבות
ב ימים כמה לפני נערך המר, זבולון

הממשלה. מישיבות אחת של סופה
ש במיסדרון המר, על התנפל ארידור

 ביגלל הממשלה, של חדר־הישיבות ליד
 של השדרים במועדון אמר שהמר דברים

 סירובו על ),2305 הזה (העולם הטלוויזיה
 השולחן ראש אצל להתראיין ארידור של

 שפי־ אלישע הטלוויזיה, של הכלכלי
 ארי־ של במקומו שהוא, אמר (המר גלמן

 שפי- אצל להתראיין מסרב היה לא דור,
 השאר, בין בהמר, הטיח, ארידור גלמן).
הר ואי־הבנת אי־קולגיאליות של טענות

הכלכלי. השולחן ראש עם לסיכסוך קע

אטימות1*  **  אוהבי□ .0־0
 בהקרנתה הוחל כאשר שבועיים, לפגי

ואו בנים הבריטית סידרת־הטלוויזיה של
ה הסופר של סיפרו על המבוססת הבים,
 רבים הבחינו לורנס, הרברט דיוויד בריטי

 מוכר שהסיפור בכך, מצופי־הטלוויזיה
מהספרות. ולא להם,

באפ 10ב־ כי גילתה שנעשתה בדיקה
 הוקרן השנה, כמחצית לפני ,1981 ריל

 במיסגרת ואוהבים בנים הקולנועי הסרט
הטלוויזיה. תוכניות
 רשוודהשידור, דוברת נשאלה כאשר

 :השיבה הדבר, לפשר רבדל, אריאלה
להק נרכש ואוהבים בנים הסרט כאשר

ההס על רשות־השידור ידעה טרם רנה,
 הבי־ בין בינה יותר מאוחר שנחתם כם

 הבי־ סדרות הקרנת חידוש בדבר בי־סי
 הסידרה הישראלית. בטלוויזיה בי־סי
איכותה.״ בשל נרכשה ואוהבים בנים

העוב על מחפה אינה הדוברת תשובת
 את יודעת אינה בטלוויזיה שמאל שיד דה

 הידיים ששתי עוד מה — ימין יד שעושה
 מזה המנהלת רוטשילד, למרים שייכות
קנויים. סרטים מחלקת את שנים שמונה

על־־תנא■ - ו־1אג1
 ריצ׳רד הקולנוע כוכב כי הידיעה

 טלוויזיונית בסידרה לככב עומד ברטון
 הבאה, בשנה שתוסרט פרקים, שמונה בת
רי- הנודע הגרמני המלחין של חייו על

וידידה גילעדי מפיק
בארצות־הברית בכירה מישרה

אס של הסכנה אל ד
 הטלוויזיה על בישראל מפיצי־הסרטים של חרם היה רבות שנים במשך
 שהאמינו בישראל, בתי־הקולנוע בעלי של בלחצם נעוצה היתד, הסיבה הישראלית.

חרם־סרטים. באמצעות שלה ובכוח־המשיכה בטלוויזיה להילחם ניתן כי
 ומפיצי־ בתי־הקולנוע בעלי עם הסכם רשות־השידור מנכ״ל חתם כאשר

 בהסכם היו בטלוויזיה, חדשים־יחסית סירטי-קולנוע הקרנת על בישראל הסרטים
 במוצאי־ סרטי־קולנוע תקרין לא הטלוויזיה בהם: הבולט סעיפי־מישנה. כמה

בתי־הקולנוע. של בדיווחיהם לפגוע שלא כדי שבת,
 ספורט, מבט אחרי מיד במוצאי־שבתות, דאלאס הסידרה של הקרנתה

 אחרי שבועות כמה ובתפוסתם. בתי־הקולנוע בקופות קשות לפגוע התחילה
 ממנו וביקשו הרשות מנכ״ל אל בתי-הקולנוע בעלי פנו הקרנתה, ראשית
אחר. ליום־שידור הסידרה של שידורה את להעביר

 בתי־ בעלי מטעם נוספת פנייה באה זמן כעבור אך בהתחלה. סירב המנכ״ל
 של הקרנתם להתיר מוכנים היו הם החרם. של בחידושו שאיימו הקולנוע,

 מימי־ לאחד דאלאס של הזזתה במחיר רק ולוא במוצאיישבתות, סירטי-קולנוע
החול.

 דאלאס של מקומה את לחורף. החדש בתיכנון ביטוי לידי באה התוצאה
 הקצרים־מאוד מותחניו וסידרת האהבה ספינת הסידרה תפסה במוצאי־שבתות

השני. ליום הועברה דאלאס בעוד דולס, אורסון של
 בתי־הקולנוע, קופות על אימים להלך המשיך דאלאס של הטלוויזיוני הפלא
 בתי־הקולנוע בעלי הציעו הפעם והתדלדלה. הלכה השני בימי שלהם והתפוסה
 הראשון, ליום דאלאס של ההקרנה יום את שיסיטו רשות־השידור להנהלת

בבתי־הקולנוע. ביותר נמוכה תפוסה של כיום ומתמיד מאז הידוע
זו. לבקשה לא או להיענות אם החליטה טרם הטלוויזיה״ הנהלת

 מיליון 105כ־ של (בהשקעה ואבנר כארד
השא את ברשות־השידור עוררה שקל),

הטל על־ידי הסידרה תירכש האם לה:
השלמ אחרי להקרנה, הישראלית וויזיה

ל שאת ביתד התעוררה זו שאלה ז תה
 אלה בימים העובר ״משבר־ואגנר״ רגל
הישראלית. התרבות על

השי רשות מנכ״ל כך על נשאל כאשד
השיב: דור

 ה- את להקרין תסרב ״רשות־השידור
 הישראלית. בטלוויזיה ואגנר על סידרה
 והוא, אחד, בתנאי ורק אך אותה נקרין

באנטי העוסק בפרק צדק בסידרה שייעשה
ואגנר.״ ריכארד של בחייו שמיות

גיקעד■ שק הכוכב
בטל מחלקת־הספורט מנהל שהיה מי

 תוב- מפיקי בכיר גילעדי, אלכם וויזיה,
 (אירוויזיון, הטלוויזיה של ניות־היוקרה

 של בשנה הנמצא ועוד), סאדאת ביקור
 והמתפ־ ,מהטלוויזיה חופשה־ללא״תשלום

 הספורט מישחיי של האירופי כמנהל קד
 אן־בי־סי, האמריקאית ברשת־הטלוויזיה

הטלוויזיה מנהל עם שעבר בשבוע נפגש

ל פסקו
היחסר הקטע

 השדרים נזועדון עם פגישתו במיסגרת
 והתרבות החינוך שר פנה הטלוויזיה של

מר זבולון  ״מדוע ושאל: השדרים אל ה
 פא־ (אהרון) את תמיד מזכירים אתם

" ״  ״אתה מהשדרים: אחד לשר השיב פו
 ניר, ?}מירב את הזמן כל לנו מזכיר

פאפו״ את הזמן כל לך מזכירים ואנחנו
1• ו  במחלקת־החד־ החודש של הפסילה •

ל כתב־השדה של בכתבתו נעשתה שות
ש בכתבתו סדן, גיל ערביים עניינים

 ב־ כפר-קאסם. לטבח שנה 25ב־ עסקה
 עצרת־הזי־ על שדיווחה הכתבה, מיסגרת

 ראיון סדן הביא בכפר, שנערכה כרון
 את שתיאר בן־המקום, מרואיין עם קצר
 בראיון הטבח. בשעת בכפר התרחש אשר
 שולי אל הגענו ״כאשר המרואיין אמר

 לרדת, החיילים לנו אמרו במשאית, הכפר
 אותם...׳״ ,לקצור אמר מהם אחד ואז

 סער, טוביה החדשות, חטיבת מנהל
 המילה את בראיון להוריד מסדו ביקש

שוט ערכו הטבח את הסיבה: ״חיילים״.
־ו־ שלו, על עמד סדן מישמר־הגבול. רי

סדן פתב־שדה
מילה של קוצה על

 שימעוני, (״צחי״) יצחק הישראלית,
 במיוחד. גילעדי טס לשם במונטה־קרלו,

שו אפשרויות את השניים בחנו בפגישה
בטלוויזיה. לפעולה גילעדי של בו

 הצעותיו כי מעריכים הטלוויזיה אנשי
 של רצונותיו את סיפקו לא שימעוני של

 הטלוויזיה, בבניין מעמדו לגבי גילעדי
ה החופשה־ללא-תשלום. שנת תום אחרי

 ב־ גילעדי של הצלחתו כי טוענת שמועה
ב יש וכי למשוער, מעל היתד, אן־בי־סי

 לגילעדי להציע זו רשת־טלוויזיה כוונת
 בארצות־ בכירה מישרה השנה בסוף

 המישרה הסתם, מן זאת, תהיה הברית.
 אי-פעם הגיע שאליה ביותר הבכירה

ישראלי. איש־טלוויזיה

 הקטע כל את אוריד ״אני כך שאם אמר
 לו הראה כאשר השתכנע לא סדן •הזה.״
 המילה את מהראיון לחתוך ניתן כי סער

 הכתבה. בגוף ולהשאירו בילבד, ״חיילים״
 מהכתבה כולו הראיון את הוציא סדן

 חשיבה־חוז־ מתנהלת הטלוויזיה בהנהלת
ב טל של הופעתה בעניין רת תי כמגי נ
ו שמונה ולריקוד לאמנות המגאזין שת

 אר־ הטלוויזיה, ממנהלי כמה לדעת חצי.
בהע פוגמת נתיב של הקפואה שת־פניה

 בתוכנית־התרבות המתבקשת המסר, ברת
במק הטלוויזיה• על־ידי המופקת היחידה

 על רבות מיקצועיות טענות נשמעות ביל
 בידי נעשות אינן אשר הכתבות, איכות
מיקצועיים. כתבים


