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הסיבות ועל הטלוויזיה, של הראשונים ימיה על מספר קירשנבוים מוטי
ספורים, ־ לפיו טומי ל11 11 ושימיו גוססת שהיא טוען להסתאבותה,

לדורשים ר למנש׳ 1 ירו הסאט של הפקידה על ומצביע

 שהביאו להיות •סל
 אבל הגליל, וול שחט
 חעצבים. את ינו הרגו
 נברוטי 0111 אותנו הננו

*שבוז א הטעון לעס

 הטלוויזיה על המעובה
 הרבו כאתטית. אסדה

 זה נטסזיז־ה טוב הבי
 לצאת ל־ מאפשרת שהיא

תשרוס ללא לחזפשזת

 אתז זה שבאם הושב אני
 של תשוביס הבי הנכסים

 ;ואילמלא רשזת־השיחו.
 צריכים היו סיים, היה

אותו להמציא

 לפרן הצליח לפיד
הטלוויזיה. אה

 שהוא היא חבעייה
 להדנ׳ב ידע לא

מהדש1 אותה

 את דאה ׳לפיד מומי
וסוס שלי הכתיבה

 זאמז ציוה, על המילסמה
 אבל ועשה, עצוב שזח

לשדר שיא א״אפשו

 שאומריס לי אילפת לא
 לסו שאני!מרתיח

 בתיאטחן מסאטידה
 או אפשר מיסהדי.
׳להפסיד או להדמית

 רבים בעיני נחשב קירשנבוים וטי ףל
 ה* הטלוויזיה של ותומים לאורים

ליד מיום מלווה הוא שאותה ישראלית,
 תוכניות, של מרשים מיספר לזכותו תה.

 ותפקידי כתבות דוקומנטרים, סרטים
 הצליח. כל״כך לא הוא בניהול עריכה.
באשמתו. שלא טוען, הוא להגנתו

הטל את קירשנבוים עזב אלה בימים
 והוא אחרים, וטובים רבים כמו וויזיה,
 מיכ- רבקה צפיר, טוביה עם יחר מעלה
התוכ את — חן ויוני שליו מאיר אלי,
השבוע״. על ״יורדים הסאטירית נית

 המרשימה לרשימה מצטרף קירשנבוים
 לונדון, ירון שילון, רן צוקרמן, ארנון של

 לוץ, יהודית גלעדי, אלכט רועה, יצחק
 מאיר טגל, ישראל חלבי, רפיק חן, יעל

שכח שאותם האחרים, לי ויסלחו שליו,
 של לשירותה עור עומרים שאינם תי,

הישראלית. הטלוויזיה
 מתוך אחר רק לי, שידוע כמה ער

מהטל פרש שערכתי הארוכה הרשימה
 לקרם וכרי החופשי, רצונו מתוך וויזיה

 חברת של במיטגרת שלו הקאריירה את
א?<ריקאית. טלוויזיה

 מחל- ובמיוחד הישראלית, הטלוויזיה
שב היהלום שהיתה שלה, קת״החדשות

 בית״ סוחף, דינאמי, ממקום הפכה כתר,
ה הגיע שעבר בשבוע למכוניות. קכרות

 את שידרה הטלוויזיה כאשר לשיא, מצב
באמ בן־גוריון בנמל־התעופה המהומות

 מלונדון. שהגיעה זרה, לווין כתבת צעות
ה ותיקי אומרים שילון, דן של בימים

קורה. היה לא זה טלוויזיה,
 מחלקת- כמנהל שילון רן של בימים
ו עורך קירשנבוים מוטי היה החרשות

ראש״. ״ניקוי הסאטירית התוכנית מפיק

 של קיתונות נשפכו הזאת התוכנית על
 רבר אך קילוסים, של וקיתונות שבחים

תוכ היתח זו — לכולם ברור היה אחד
 שנעשתה ראשונה, ממדרגה מיקצועית נית

 זכה קירשנבוים מוטי מיקצוענים. על-ירי
ישראל״. ב״פרס בעטייה
 פחות לא ומצליח חשוב טלוויזיה מפיק

 לא עור אחד ״אף :לי אמר מקירשנבוים
 כל מוטי. של בסביבה היה שהוא הפטיר

 הרוויח.״ רק שלו בסביבה שהיה מי
 חבורה סביבו מרכז הוא כך משום אולי

אחריו שילכו מעריצים, של כל״כך גדולה


