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ואחרים. שחקנים כותבים, — ובמים באש
 בטל־ הרבח עשה לא הוא לאחרונה

 עם המים״ ״בורות הסרט את רק וויזיח,
 אהבו הביקורות שמר. ונעמי קינן עמוס

לא. אני הסרט, את
 שהוא על־כך אותו שביקרו כאלה חיו
 לא הם דבר. עושה ולא משכורת מקבל

 לא נובע קירשנבוים של שניטרולו ידעו
 מאונס. גם מעט לא אלא מרכון, רק

 בזמן שעשה שהכתבה הרי אלה, לגבי
 לראשונה ושהראתח מצידון, המילחמה
היש הכיבוש את הישראלית בטלוויזיה

היתר. על חיפתה כיעורו, כל על ראלי
 ממדרגה טלוויזיה איש הוא קירשנבוים

 בימת־ אל לצאת נאלץ הוא כעת ראשונה.
 מאפשרים אין בטלוויזיה כי התיאטרון,

 ״יורדים להגיד. לו שיש מה את להגיד לו
 בה יש אדירה, תוכנית היא השבוע״ על

 כמו :מופת יצירת בבחינת שהם קטעים
 המפורסם היהודי הילד על הקטע למשל
 מראש־הממשלה המבקש ורשה מגטו

לעשות ולא מישכבו על במנוחה לו להניח

יהראשדן. מהיום הישראלית
 אני בחדשות. עבודתי את התחלתי כן.
 של סוג איזה — בעיה אז שהיתה זוכר

מ ממש התחלנו להגיש. מהדורת־חדשות
אפס.

 הצליחו, שלא תרגילים מיני כל עשינו
 שבטלוויזיה לכתוב, התחילו ועיתונאים

 מילחמת־ תקופת היתד, זו כסף. מבזבזים
 בדיוק אז לצ׳כוסלובקיה. הפלישה ביאפרה,

חתו היינו לאלג׳יריה. על אל מטוס נחטף
 קיבלנו יום ובכל סרטים, בסוכנויות מים

 אחד יום מתרגלים. היינו שעליהם סרטים,
 שהגיע חומר מהסוכניות מאחת קיבלנו

 החטופים הישראלים בו ונראו מאלג׳יריה,
 אהרוג־ לשלמה אמרתי בטרמינל. יושבים

 לנסות כדאי החדשות, מנהל אז שהיה סון,
 יש לאוויר. איתה ולצאת מהדורה להכין

 מביאם- חומר לגו יש מאלג׳יריה, חומר לנו
 פלוס מקומי, חומר קצת לזה נוסיף רה,

נשדד. — זה וזהו אחד ראיון
 הטלוויזיה שידרה לא אז עד •

ץ כלל הישראלית
 יום־העצמאות, מיצעד פעם: פדי שידרו
המהדורה את הכנו כאלה. דברים קונצרט.

ראש״ ״ניקוי כימי גל וחכי צפיר טוביה עם קירשנכוים
כפיר מסוס מאשר יותר שווה תכנים עס טלוויזיה

 של בביצועו הוא הקטע שימוש. עוד בו
חן. יוני

 לבנוני, אזרחי על אחר, קטע למשל או
הפול העולם צבאות כל על אורז המפזר

ה הצרפתים, הישראלים, לארצו: שים
 תוך האיטלקים. האמריקאים, סורים,

היש הכובש על אורז מפזר שהוא כדי
 חיל־ מטוס בהפצצת ביתו נהרס ראלי,

 אבל ילדיו, מתים אשתו, נהרגת האוויר,
 המותיר קטע זהו אורז. לפזר ממשין הוא
 צפיר טוביה חסרי״נשימח. הצופים את
חזה. לקטע האחראי הוא

 בכל קירשנבוים עם עובד צפיר טוביה
 מ״לא החל שלו, הסאטיריות התוכניות

 ״ערוץ ראש״, ״ניקוי דרך עובר״, הכל
 אל״ף״ חלק השבוע על ״יורדים שתיים״,
 מוטי המחודש. השבוע" על ו״יורדים

 כישרון שהוא עליו אומר קירשנבוים
 אינו שטוביה אומר הוא יוצא-דופן, אדיר,

 בצורה לדמויות נכנס פשוט הוא מחקה,
לה. שני שאין

 דמעות עד מצחיקה מיכאלי רבקהל׳ה
 ומאיר לורינץ חבר-חכנסת של בדמותו

בעצמו. שכתב בקטעים מופיע שליו
 במקומות מגיב להופעות שמגיע הקהל
 אני מחאה. אין אלימות, אין הנכונים,

 ח- את משכנע שהוא למוטי, אומרת
 בקריית־ להופיע צריך שהוא משוכנעים,

 הוא יעבור. הוא שם אם נראה שמונה,
 בקריית־ עבר פרס שימעון שאם לי, אומר

שם. יעבור הכל שמונת,
המאמין. אשרי

 ח הקא התחילה כעצם, איך, •
שלך? הטלוויזיונית יירה
 של באוניברסיטה קולנוע למדתי 1968ב־
מ ועדה בלום־אנג׳לם. קליפורניה דתם
מוע למיין כדי ללוס-אנג׳לס. באה הארץ
הסטודנ מבין בטלוויזיה, לעבודה מדים

 ונבחרתי איתם, נפגשתי הישראלים. טים
אחרים. חמישה עוד עם יחד הטלוויזיה את מלווה אתה #

 לחוד. כתבה כל הקלטנו ימים, שלושה
 לווידיאו. העברנו בפילם, שערכנו אחרי

 המפוררסם הראיון את אז ערך ניסן אלי
 ארו- שאלה שאל הוא שבו אבן, אבא עם

כן. לו: ענה אבן ואבא כה־ארוכה
 הקריין את בחרתם כיצד •

המהדורה? את שהגיש
 הקריינים לכל כמעט נסיונות עשינו

 שבעי- היינו ולא ברשות־השידור שהיו
 הוא לאולפן. נכנס יבין שחיים עד רצון,

ת אז היד,  אליהוא הטלוויזיה, מנהל של עוז
 המצלמה פול התיישב שחיים ברגע כ״ץ.

 גם קריין. שיש ידענו לקרוא, והתחיל
 הקלסנו למהדורה חיים של ההקדמות את

 כמו כמעט וידיאו, בעריכת וערכנו לחוד
 שידרנו יפים שלושה אחרי סרט. שעורכים

המהדורה. את
 ״מבט״ השם את כהר מי •

החדשות? למהדורת
 הייתי אני מאוטנר. חגי הטלוויזיה בימאי

 כולם: עליה ועבדו המהדורה, של העורך
 זיכרונו שרגאי וצבי ניסן אלי שילון, דן

 האוניברסיטה. על כתבה שעשה לברכה,
 טובה. מהמרה היתה ז מה יודעת ואת

 כמו ביקורת הזאת המהדורה על כתבו
תיאטרון. על שכתבו

 ההנהלה גדולה. הכי הטעות נעשתה ואז
 היתה לאוויר. לצאת אפשר זהו, השבה:
 התחילו אנשים הקהל, מצד עצומה תביעה
 להשתמש רצו ולא טלוויזיות, לרכוש

 גם — הלחץ בגלל אקוואריומים. בתור בהן
 רגליים לשים וניסה שבחש הרדיו, של

 הוחלט — חלילה יתפתח לא הנולד שהרך
 כך בשבוע. פעמים שלוש מבנו את לשדר
 לא — הישראלית הטלוויזיה שימרי החלו
 כפרי לא יעד, תאריך על החלטה כפרי

הער כל ללא תשתית, כפרי לא תיכנון,
 החלה הישראלית והטלוויזיה להפקה. כות
מיי כתחנה ולא משדרת כתחנה דרכה את

טדעה, איני אס הזזתחליה, •צרת.
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איומות. כטעויות מלווה היתה
 שאי- תקלות יש !תקלה אף החמצנו לא

 וידיאו להוציא למשל כמו להסביר, אפשר
 מה שכל הרגשה נוצרה מסינכרוניזציה.

 אלה ובאנגליה באמריקה אז עד שנעשה
 המדיום. את ממציאים ואנחנו שטויות,

ממש. יתואר לא שזה תקלות, מיני כל היו
 היה הזה התהליך כל בתוך גם אבל
 לבית־משוג- מיד הפכה הטלוויזיה סינון.

 — נורמלי שהיה מי קן־הקוקייה. עים,
 קליניים מיקרים היו ועף. מעמד החזיק לא

 נשארו עפו• הם גם אז יותר, עוד קשים
הממוצעים. המשוגעים רק בקן־הקוקייה
הקליש כל עם נסיון, נרכש לאט-לאט

הציבור. חשבון על להתגלח של אות
התחו בכל אדיר' היה שנרכש הנסיון

 מהכלל. יוצאים טכנאים בטלוויזיה יש מים.
נור ציוד להם היה ברירה. להם היתה לא
 מהציוד חלק לתאר. שאי־אפשר מפגר אי,

 קרחו רובינזון מצא לטלוויזיה אז שהיה
 לייבשת, להתקשר כדי האיים, אחד על

מקולקל. שהמכשיר לו הסתבר אז וגם
1■ ■ 1■  הסת• מדוע קולנוע. למדת #

טלוויזיה? כחדשות עקת
 חדשות את הביאו והאמריקאים הבריטים

 אתה שבו אפנותי, לפורמט הטלוויזיה
 אותה. עורך בעצם שאתה מציאות, משקף
 מסלף וגם לפעמים מעוות לפעמים, מעגל

כ נתפס אתה הכל בסך בשגגה. לפעמים
 פשוט זה אדיר, תחום זה מציאות. משקף
 אני גם ולכן ראשונה, ממדרגה מרתק

הזה. לתחום נמשכתי
 היום שגם מקווה ואני עמד, תמיד עמד,

בטלוויז שעבדו אותם לרגלי כנר עומד זה
 כל עמדנו שליחות. של תחושה — יה

העי של רק לא וביקורת, לחץ תחת יום
האמ החברים. של גם אלא והכנסת, תונות
 טוב, יותר להיות לחגוג, להתחדש, ביציה

 למיצוי הגיע וזה עצומה היתה יוצא־דופן,
 להשתפר, המטרה שילון. ח בתקופת מלא

 כסה לכבד טובים, יותר להיות להתחדש,
הו זה כל העיתונות, מיקצוע את שיותר

אז. שג
 נעשה. זה אדיר, ניסיון היה רק לא זה

 יערי, אהוד כמו כתבים כמה אז צמחו
 ויעקב קושניר אברהם גולדשטיין, אורי

 לא מצויינים. עתונאים שהם אחימאיר,
 בטלוויזיה, בינוני כתב להיות קשה כל־כך

 כי בעיתון, בינוני כתב להיות קשה יותר
כתו נשארת והמילה תובעני הוא העיתון

 את ולראות עליה לעבור יכול ואתה בה,
 הכותב. של וחוסר־האינטליגנציה התיפלות

 במילים. תמונה להעביר צריך אתה בעיתון
 על לך שיש הוא, בטלוויזיה שקורה מה
 יש ואם לשטח, יוצא אתה להישען. מה
 בכל יודע אתה ממוצעת, אינטליגנציה לך

 יודע אתה לשאול• שאלות איזה סיטואציה
 תשאל ואם סיכם, פשוט הן שאלות איזה
אידיוט. שאתה יגידו אותן
 כטד־ היו לא ההיא כתקופה •

? בינוניים כתכים וויזיה
 ב־ לנשור. חייבת היתה הבינוניות לא.

הבי- שבו — רשות־השידור כמו מיפעל

א ׳ווד אווזו  את ו!רו י
זז״לי #ס שעשת הראיון

גבע. אלי עור ,ההסיבה
 בלבנון, היה הוא

 תכבה הסופית והתוצאה
 שכמותו סוב כתב

שבכתבים לגווע

 הוא כזו בתקופה — החיים לכל קבוע נוני
 ואז אותו. מעסיקים לא פשוט מנוטרל,

 הב־ כי אם ברוגז, הוא ואז ממורמר הוא
זמניים. הם רוגזים

 גם ברשות-השידור כי טענתי, תמיד
 הן הקמילות וגם זמניות הן הפריחות

אופטי מאוד אמירה בעצם זוהי זמניות.
עכ של זו כמו קמילה בתקופת כי מית,
פריחה. שתהיה להיות יכול עוד שיו  בטלוויזיה נוצרה כעצם וכך +

סמויה? אבטלה
אבט שיש סוב זה אותי, שואלת את אם

 ברשות־ד,שידור השיטה אם כי סמוייה, לה
על 65 גיל עד קבוע הוא שבן־אדם היא

 היה אם פליני, גם אז המדינה, חוקי פי
 את צא3ם היה הישראלית, בטלוויזיה עובד
 שנים, חמש במשך סמוי מובטל עצמו
 קירשנבוים ועל ליבני על ממורמר והולך

לפיד. ועל צוקרמן על
 שמחלקת־החדשות קרה איך •

כ בלתי־רגילה, כצורה התפתחה
מפגרים? אחרים שתחומים עוד

משדרת תחנה היא שהטלוויזיה מכיוון

חן תתחיל כשלב?  לע
 פתאום ותא חרושת,

 יתעסק, את להביו התחיל
 לומת !ודע הוא כ•

ב עיתונאי ס

 אל החדשות. על היה הדגש מייצרת, ולא
החד יצרנית שהיא מדינה שאנחנו תשכחי

 הזה התהום לכן בעולם. הראשונה שות
 הוביל וזה אחר, דבר מכל יותר התפתח

הדוקומנטרית. היצירה להתפתחות גם
 אבל חוטר-עשיה, יש עכשיו נכון, אז
 הכל בסך פריחה. הזה לתחום תהיה עוד

 מבחינה מהכלל יוצאים הישגים הושגו
 שהיו נכון איכותית. מבחינה וגם כמותית
 כמות אבל — מעט ולא — נפל יצירות

מרשימה. בהחלט היא הטובות היצירות
 זה יחסית כי התפתח? בעצם זה מדוע

 דרא- יצירה ליצור מאשר יותר הרבה קל
 יש להישען. מה על לך יש כי מאתית,

 את מלקט אתה אנשים. מקום, מציאות,
 יוצר ואתה לשולחן־העריכה, ובא החומרים

 ההתרשמות את יוצר אתה אחר. עולם
 שהמילה חושב אני אגב, ולכן, שלך.

 ההתרשמות כי נכונה, אינה ״דוקומנט״
 הצהרה מנסח אתה סובייקטיבית, היא שלך

שלך.
 מכיוון נכונה, אינה תעודה המילה גם

כמו אתה מיסמך. אינו דוקומנטרי שסרט
 הכי- הדבר הה לסרס, מוסיקה מכניס בן

 למצב־רוח אנשים מכנים אתה כי עריכתי,
 להם: אומר אתה המוסיקה ודרך מסויים,

 באירוניה, זה את בעצב, תראו זה את
 אתה בדראמה זאת, לעומת בשימחה. או

 מקום, למצוא לכתוב, דמויות, ליצור צריך
 תלוי אתה לסוף. מההתחלה שלם עולם

 צריך בתפאורנים. בכותבים, בשחקנים,
 לך מתברר ופיתאום שלם. עולם לברוא

 צריך אתה אלוהים. להיות קל לא שזה
 להשיג הצלחנו לא זה ואת — אמין להיות

היום. עד
כ זאת להשיג הצליחו למה •

? אנגליה
דרא שתיים־שלוש ליצור יכול לא אתה

 הבי־בי־סי טובות. שיהיו ולקוות בשנה מות
 רואים אנחנו מתוכן דראמות, 600 מייצר

 עוסק כשאתה ביותר. הטובות שהן ,25
תש שלמה, תעשיה יוצר אתה בדראמה,

שחק תפאורנים, תסריטים, מחברי תית,
דיאלוגיסטים. נים,

לדראמות, אצלנו ערוכה אינה הטלוויזיה
התק ההערכות כל דרמאתיות, לסדרות או

אפיזודה לגמרי. שונים וכוח־האדם ציבית
 שקלים. מליוני עולה הצלצול אחרי של

 הכורסה תיאטרון את לקנות קל יותר הרבה
דולר. 300ב־

 צריך אתה דראמה, מחלקת לפתח כדי
בי גם זה דראמה, רק לא וזה אדיר, כח

דור.
 ארץ זוהי בזמרים. נתפס בידור אצלנו

 וחלק בעולם, שירים הכי-הרבה שמייצרת
 שעושים מה שזה לחשוב אפשר טובים.
 של אדירה כמות יש שרים. כולם אצלנו,
 הכי־נוח לטלוויזיה אז ומלחינים, זמרים
מיצ היא אבל זמרים. עם תוכנית להגיש

 מהסוף שירים — הסוף עד זה את תה
 לפי שירים לסוף, ומההתחלה להתחלה

 שאפשר מה כל — לאנימציה שירים נושא,
 שירים שרון, שרל׳ה הדעת, על להעלות
 הוואריאצ־ כל הדשא, על שירים בצוותא,

האפשריות. יות
 לו יש הזמר, אל בא אתה פשוט: זה

 מאוד הזמר מצלמות. יש ולטלוויזיה שירים
 שמוכן חלק ויש בחינם מופיע הוא מעוניין,

 את מצלמים אז להופיע• בשביל לשלם
לפי זה מסובכת, לא התפאורה התוכנית,


