
שידור
ש צל׳

אג־,טואדיה זה
 זה התוכנית מגיש עברון, לרם :•
 זו תוכנית להרים סוף־סוף שהצליח הזמן,

לתוכ ולהפכה האינטלקטואלית, מרדידותה
אוניבר איש כשהביא אקטואליה, של נית

 על המצלמות מול שסיפר תל־אביב, סיטת
 ממציאה את ושם כרמן, דני של מעלליו

 מרידור׳ ,המצאת המכונה ההמצאה של
 ״בלא שהביא השני, המרואיין ולקלס. ללעג
 שקרן של חתך־אופי לאקטואליה״ קשר

 של למחוללה נוסף מימד הוסיף פאתולוגי,
 התבטא התוכנית של- חסרונה זו. פרשה

 שהגיע גרפון, מייד, הפסנתרן של בהצגתו
 לחזור והצליח בירושלים, הג׳אז לפסטיבל

בטל סיפר כבר שהוא מה כל את ולספר
 של המורמות גבותיו לנוכח — וויזיה

עברון.

ץ. ׳ ל צ
■בשים בורות

 קידשג־ (״מוטי״)מרדכי לבימאי י•
 תחת שהוקרנו סרטיו שני על גויס,

 דראמה יצר שבהם המיס, בורות הכותרת
 נעמי הפיזמונאית את כשהפגיש רדודה
 קינן. עמוס והסופר העיתונאי עם שמר

לעשיית קדמה אשר הגדולה המהומה

קירשנכוים בימאי
בטלוויזיה רדיו

 מהומה בבחינת היתה ולהקרנתם, הסרטים
 את הוכיחו והסרטים מאומה, על רבה

להת הצליח שלא הבימאי, של שיטחיותו
 והתחכמויותיהם חיכוכיהם הנושא. עם מודד

 וחוזר קינן עמום מול עוז עמום של
 שמר נעמי לה מזמרת ברקע כאשר חלילה,
אב (מיל׳) אלוף של קרחתו לה וזוהרת
הצו בפי רע טעם הותירו — יפה רהם
מדב נבע המים בורות של כישלונו פים.
 הקדוש האיזון בחוק קירשנבוים של קותו

 עמום את לאזן שניסה רשות־ד־,שידורי, של
 הרדודים האיזכורים גם שמר. בנעמי קינן
הפלסטי הבעיה פרטאווי, עיצאם של
כווי ניראו והערבים היהודים ובעיות נית
 שצורתו מסקנות, בלא רדוד, אקדמי כוח

 לטלוויזיה. לא אך לרדיו, אולי התאימה
 הגדולות ההחמצות אחת היה המים בורות

הישראלית. הטלוויזיה של

ם מאחרי הקלעי
שדי' ערגץ ו1ד היה ״אילו
 של בהנחייתו שנערך ראיונות בערב
 מבט עורך הציג בתל-אביב, דנציג איתן
 מאמין״ ה״אני את שטרן, יאיר החדש,
שלו:
 אני מבט) עורך למישרת מינויו (על !•
 מבסוטים היו לא אנשים שכמה בטוח

 קשה בטלוויזיה אצלנו לתפקיד. מבחירתי
 חלק עם מצליח. השני את לראות לאחד

 טובים, יחסים לי יש החדשות מעובדי
 בכל כמו מלכלכים האחר שהחלק בעוד

 מקום־עבודה שבכל אלא אחר. מקום־עבודה
ב נישארים והליכלוכים ההשמצות אחר

 ויוצא חשוף הכל שאצלנו בעוד פנים,
 לכתוב אוהבים העיתונים לעיתונים. החוצה

 גם אצלנו יש בטלוויזיה. מריבה כל על
 עם חבר להיות יכול לא אתה אבל חברות,

כולם.

האויות בגוב דניאל דוני
 סוד היא ובטלוויזיה בקול־ישראל מחלקות־החדשות מילחמת

 לאחד זו מילחמה הגיעה מרידוד״, ״המצאת גילוי בפרשת גלוי.
הטלוויזיה. את ניצח הרדיו כאשר — משיאיה

 חשיפת שבוע בראשית החדשות, כתבי של בישיבת־הבוקד
 את לפרסם הטלוויזיה עומדת בחודש 15שב- שנודע ההמצאה,
 הרדיו כתבי החליטו הרדיו, את בפירסום לשתף מבלי ההמצאה,

 מערכת ראש דניאל, רוני הועמד המיבצע בראש לקרב. לצאת
 סו״ גדי הרדיו, של אנרגיה לענייני שהכתב בשעה תל־אביב,

ק, במילואים. נמצא קני
 גרטי, מיכאל הארץ, לכתב דניאל רוני פנה ראשון בשלב

 שלו ההתמודדות יכולת את להגדיל כדי אליו, אותו וצירף
אינ של מאגר ריכזו וגרטי דניאל מרידוד״. שפיגלמן ב״עיסקת
 האחרונה בשנה שפורסם החומר כל את קיבצו שבו פורמציה,

 את צירפו הם המודפסת לאינפורמציה מרידור״. ״המצאת על
 העיתונות. את בהן הציפו מרידוד שאנשי השונות, השמועות
 עד בטלפון, הכתבים, שני הגיעו השמועות אימות תהליך במיסגרת

 איש-קשר ובאמצעות בניו־יורק, מלוככיץ' י3ד,ר של לחצרו
בברית־המועצות.. יהודיים מדענים עם קשר יצרו באוסטריה
 הרכיבו השנה, במהלך שפורסמו קטעי־העיתונים כל מתוך

 אל ופנו ההמצאה, של הכלליים עקרונותיה את וגרטי דניאל
 עצם עד :התוצאה ההנחות. את שאישרו המדעית, הקהילה אנשי
 — מהטלוויזיה יותר ההמצאה על אנשי־הרדיו פירסמו היום

מדידור. עם חתמה שהיא ההסכם בגלל מוגבלת שהיתר,
 בפירסום הרדיו אנשי החלו ההמצאה על המידע שטף את

 שבו (היום בבוקר השישי ביום אותה. שראו המדענים שמות
 פירסם שפיגלמן) אלישע של הכתבה את הטלוויזיה שידרה
 רואיין היום, בחצי הצהריים, במישדר ההמצאה. עיקרי את הרדיו

 הרדיו השיג ובכך ההמצאה את שבחן רואי, אהרון פרופסור
ההמצאה. של הראשוני בפירסום הטלוויזיה את

 דניאל אחרי במירדף גרטי ומיכאל דניאל רוני התחילו אז
 שמו כבר בידיהם היה בערב, 7.30 בשעה הראשון ביום כרמן.

על המידע בחומר נוכל. היותו עובדת בצירוף הממציא, של

ה גם היתה ברמן,
הכת אודות ידיעה

 עליו שפורסמו בות
 (מם׳ הזה בהנגולם

2056, 2057, 2060.( 
ש להם ידוע היה

 שלו תמונה פורסמה
 הזה• בהעולס
ל הקים הרדיו

 שבין הלילה משך
 לשני הראשון יום

ש כתבים של צוות
 גדעון את כלל

 (שהצליח זלינגר
 את ראשונה לאתר
 את ברמן), דניאל
מי אכגר, יורם

נו צחי צור, רון
 רוני ובראשם גה

 על כאשר דניאל,
באמ מנצז המיבצע

 ומזכירות לב״ארי, גדעון הרדיו מנהל מכשיר־הקשר, צעות
היום. חדשות מערכת

 דניאל של לביתו הרדיו כתבי הגיעו בלילה 12 לשעה קרוב
 בידי היה אבל שמחפשים. הברמן שהוא מייד הכחיש הוא ברמן.

 — הזה בהעולס שפורסם התצלום של מילולי תיאור כתבי־הרדיו
 הרדיו כתבי מצאו שאותו והאדם — וממושקף״ מקריח ״סגוף,
התיאור. את תאם בתל-אביב, פרידמן הרב ברחוב

 את ״הכחשתי הרדיו: לכתבי ברמן אמר יותר מאוחר יממה
״ראיון לכם אעניק לא ולכן מנוחה, לא נתתם לא כי זהותי . . . 

 הסקופ את פירסמו ובבוקר בטוחים, היו שאנשי־הרדיו אלא
 הסכם למרות שנותרה, הטלוויזיה, ואת ישראל מדינת את שהמם

הרדיו. מאחרי הרחק מרידוד, עם הבלעדיות

ברמן דני
אופי חתך

משודרות) שאינן מבט כתבות (על •
כא תיקשורתי. כלי בכל רגיל דבר זה

שה למדתי במעריב, כעורך עבדתי שד
 סלו הוא בעריכה ביותר החשוב כלי
 אינו הכתוב החומר רוב הרי העורך. של

 שאינן הכתבות משודר. לא וגם מודפס
 טובות, מספיק שאינן או במבט משודרות

 דיווחי. עניין בהן היה ולא זמנן שעבר או
 הסכמה השידור לפני קיימת כלל בדרך

 משדרים לא זה ש״את והכתב העורך בין
 אחרת.״ לפעם זה את ש״נדחה או — היום״

 ואני הכתב — שנינו ,נדחה/ כשאומרים
 ,נדחה׳ אך זאת. נשדר שלא יודעים —
הגזירה. רוע את להעביר קלה מילה זו

 להיות יכול בטלוויזיה) לחצים (על !•
 כאלה שהיו ייתכן מינויי. לשם לחצים שהיו
התפקיד את אקבל שאני מעוניינים שהיו

שמרן ״מכט״ עורך
לעיתוני־העוב דומה תחרות

 את נשקר ולא בואו סביר. זה ולחצו.

 במדינה בכירה מישרה היום אין עצמנו.
 כל־מיני על-ידי לחצים בה מופעלים שלא

 אהד שיקום ונגד. בעד — אינטרסנטים
 אלה לחצים היו לא שלו שבמינוי ויודה

 לחצים גם עכשיו עלי מופעלים אחרים. או
 לחצים. עלי מופעלים יום כל מבט. כעורך
ישי שהם בכך הוא אלה שבלחצים הטוב
שנפר שמעוניין חבר-כנסת :לדוגמה רים.

 טלפון. אלינו מרים עושה, שהוא מה את סם
״אמרתי :ומודיעים מתביישים, לא הח״כים

 השרים לעומתם, וכך...״ כך ועשיתי כך
 לחצים מפעילים אבל מתקשרים, אינם

 או מקורביהם שלהם, הדוברים באמצעות
 לעומת השרים בדבר. הנוגעים הכתבים
 שהם לפני לנו להודיע דואגים הח״כים,

 יתפוס עושים שהם שמה כדי משהו, עושים
בחדשות. מקום
 תקופה היתד, במבט) המשברים (על •

בכות הלכו והעיתונים ,סקופר/ היה שמבט
 היתד, האחרונים בחודשים מבט. אחרי רות
 היה שלא מפני בעיקר, תקופת־שפל, לנו
 אי- של כחודשיים היו קבוע. עורך לנו

 מקווה אני רבות. ביקורות שגררה ודאות,
 להתחרות ויצליח עכשיו ישתנה שמבט

ה כאמצעי־התיקשורת בלעדיות בידיעות
 לנו, עוזר הכי שהיה הדבר אבל אחרים.

מת לנו היו אילו שני. טלוויזיה ערוץ זה
 כפי תחרות, משתפר. היד, המצב חרים,
 רק היתד, עיתוני-הערב, שני בין שיש

לנו. עוזרת

פסקול
את רצח ׳8

* 31וה1י־אר~דווו,<'

 גויטין אילון הטלוויזיה בימאי
 אדום תרבוש עם ממצריים באחרונה שב

שאל פורים, מאירועי אחד לקראת יפהפה.

ה צ הפצ
של

6 ערוץ
 הטלוויזיה תתחיל כחודשיים בעוד

 בגוף עברי תרגום לשדר הירדנית
ב מקרינה שהיא והסדרות הסרטים

שלה. 6 ערוץ
 אלקטרונית מכונה של רכישתה

 תרגום ומסירת עבריות, אותיות בעלת
לתרגו ירושלמית חברה אצל הסרטים

 בישראל הצפייה אחוזי את יקדמו מים,
הירדנית. הטלוויזיה במישדרי

 של והדראמה מחלקת־ד,מוסיקה מנהל ממנו
התר את מוסינזץ אביטל הטלוויזיה,

הטל לבניין נכנס הבקרים ובאחד בוש,
 ראשו. על מונח התרבוש כאשר וויזיה
הטל עובדי על־ידי מוסינזון נשאל כאשר
 השיב: ראשו, על התרבוש לפשר וויזיה

 לרגל תרבושים למטה עכשיו ״מחלקים
 והטלוויזיה התורכית הטלוויזיה בין האיחוד

• הישראלית״ רשות־ד׳,שידורי, מנכ״ל ס

לפיד מנב״ל
בסופרמרקט מעונה קדוש

ממקו לאחד השבוע סיפר לפיד, יוסף
 של ההתחלפות לקצב חדשה גירסה רביו

 ״בטלוויזיה בטלוויזיה: המעונים הקדושים
 משהו וזה החודש, מארטיר חודש כל יש

 בסופרמרקט״ החודש׳ ,מיצרך כמו
 רשות- של הוועד־המנהל של בישיבה
 לב״ גדעון הרדיו, מנהל אמר השידור,

 ועדת במדינה יקימו מעט ״עוד ארי:
 ג׳יי־אר־ את רצח מי לגלות חקירה

 קלטו לא הוועד־המנהל חברי לוזורוב...״
 לא הירדן בעמק !•ו• הבדיחה את מייד

 :הראייה הישראלית. הטלוויזיה את אוהבים
 (לשיר שרהל׳ה של הראשון במופע
 המועצה שהחליטה מאז שרון, בעסק)

 לא אלה מופעים כי הירדן עמק האזורית
 של קהל הגיע לטלוויזיה, עוד יוקלטו

 לשיר שהתכנסו קיבוצים חברי 700פד יותר
 הערב את גינוסר. קיבוץ של בחדר־האוכל

הישרא הטלוויזיה מסכי על ייראו לא הזה
בפר העוסקים הסרטים שני את !•ו• לית
 בשבוע בחנו קסטנר, וברצח קסטנר שת

 לפיד, יוסף השידור רשות מנכ״ל שעבר
 שני ירון. ראובן פרופסור הרשות, ויו״ר

כל הערות בלא לשידור הותרו הסרטים
שהן.

2325 הזה העולם




