
צליש
לשמה יצירה

 שעסק סרט־הדיוקן על לוקוב ברכה לבימאית
 בבחינת היה זה שוובל. איוון הירושלמי באמן
 הפקות־המקור של במידבר־הישימון פרח

רגישה בימאית של סרט הישראלית, בטלוויזיה

רונן כתב
כרוייה לאוזן הצעה

 להציג לוקוב הצליחה זה בסרט ממש. של אמן על
 אחת את חזותיים באמצעים הצופים לפני

 בישראל: והאמנות התרבח* של מבעיות־היסוד
 של הטלוויזיונית אישיותו גם בהווה. העבר מזיגת
 את שהיווה זה, לסרט מעט לא תרמה שוובל

 בסידרת הקודמים לסרטים החיובית האגטי־תיזה
דיוקן.

המירקע מאחורי
מכוונת החמצה
 שר־האוצר בישר שבו בלילה מבט מהדורת

 החדשות ההגבלות את כהן־אורגד, יגאל החדש,
 חיוך העלתה הליברליזציה) (ביטול זר במטבע

 כתבי־הכלכלה רוב של שפתיהם על נוגה
בישראל. המודפסת בעיתונות

 המיקצו־ כתבי־הכלכלה של בברנז׳ה הסיבה:
 מצוי האוצר תוכניות על המלא המידע היה עיים
המוקדמות. בשעות־הערב כבר

 מצוי כך על המידע היה כתבי־הכלכלה, לדעת
 של לכלכלה הדוכנה(דסק) כתבי של בידיהם גם

 את לבלום האוצר למאמצי נרתמו הם הטלוויזיה.
 במיסגרת לילה, לחצות עד הידיעה פירסום
לילה. כותרת מהדורת

9 של מבט במהדורת הידיעה לעיכוב הסיבה

 נמסו זיכיון עוד
הליכוד לעסקו

 כי סיפרה בעיתונות קטנה ידיעה
 איש״העסקים רכש דולר אלף 50 תמורת
 להשתמש הזכות את אהרוני עמוס

 - השבוע שני, מבט מבט, בשידורי
 במשד ספורט ומבט אירועים יומן
 קהל לפני בארצות־הברית ולשדרם שנה.

 הנהלת על המוסכמת במתכונת ישראלי
רשות־השיור.

 מיכרז בלי לאהרוני נמסר זה זיכיון
 אינם הזיכיון של שונים היבטים פתוח.

 שהטלוויזיה לציבור, הצורך די ברורים
לו. שייכת הישראלית

 העיתונאי במידע שחסר אחד פרט
 עסק! הוא אהרוני לאהרוני. מתייחס

 פעילותו שיא הליכוד. של השני בדרג
 במשך בית״ר״ירושלים קבוצת ניהול היה

 שימש הוא אחת. עונת־מישחקים כימעט
 והוא הסטודנטים, הסתדרות כירר בעבר

 מסוכנויות־הביטוח אחת של בעליה —
בירושלים הגדולות

שידור
 לסייע כדי כתבי־הדוכנה, על מגבוה לחץ בערב:

החדשות. לתקנות להיערך לבנקים
 שגם הבהיר כתבי־הכלכלה שפתי על החיוך

 להיות המודפסת העיתונות תמשיך בעתיד
 המד־ הסיבה: הכלכליים. הסקופים של המפרסמת

 בכתבי בוטחים אינם במישרד־האוצר ליפים
הטלוויזיה. של לכלכלה הדוכנה
 להדלפת שהביאה הסיבה גם היתה זו אגב,
 יורם הקודם, שר־האוצר של הדולריזציה תוכנית
אחרונות. ידיעות לכתבי ארידור,

רוג! מידחמת
 קרסין, מיכאל מבט עורך החליט כאשר
 רונן, יורם המדיני, הכתב את להעביר

 לא במסך״, ״עובר אינו שהוא בטענה מתפקידו,
שערה. מילחמה ישיב שרונן בנפשו שיער

 קודם מבט, כעורך לשמש לרונן הוצע בעבר
 התפקיד, את עצמו על ליטול סירב הוא לקרפין.
 לו תתנו שלא מדוע בו, רוצה קרפין ״אם בטענה:
 אמצעי בכל בקרפין להיאבק החליט עתה אותויץ
קרפין. את זה בקרב להכות עשוי והוא אפשרי,

 העיתונאים אגודת באה רונן של לעזרתו
 ועדי־הטכנאים מאיימים במקביל הירושלמית.

קרפין. כנגד קשוחות בסנקציות הטלוויזיה של
 הטלוויזיה, למנהל לאחרונה הבהיר גם רונן

את עצמו על ליטול מוכן הוא לעבר שבניגוד

 גיליוטינת רשות״השידור על לעת מעת ניתכת
 התוצאה אחוז). 10 עד 5 (לרוב הקיצוצים
 של בלוח־ההפקות היא הקיצוצים של המיידית
התחנה.
 נאכל הרשות מתקציב ניכר שחלק לכל ברור

 אולפן־הטלוויזיה הקמת על־ידי באחרונה
 עם עשוי, הוא בירושלים. האומה בבנייני

רבים. כספים לטלוויזיה לחסוך השלמתו,
 מחזיקה שהיא בעובדה מצוי שיא־האבסורדים

 הממלאות נפרדות, מחלקות־מינהל בחמש
מקבילים. תיפקורים

 הסדר: לפי הן, המינהליזת המחלקות חמש
ירושלים; — ישראל קול טלוויזיה:

 הנהלת ירושלים; — הישראלי בית־השידור
 ירושלים: כלל, בניין — רשות־השידור

תל־אביב. — קול־ישראל
 עוסקות הללו המינהליות המחלקות חמש

 שהן תוך ורכישות, אש״ל כוח־אדם, בקמ״זים,
 תקציבי חשבון על עובדים מאות כמה מכלכלות

 מסירת והטלודזיה. הרדיו של וההפקה היצירה
 או חברת־החשמל לידי הטלוויזיה אגרות גביית

 מבוטל לא מיספר עוד משחררת היתה הבנקים
עובדים. של

 התוכנית היא, משווע לביזבוז נוספת דוגמה
 20 של בצילום־חוץ(צוות המשודרת בגו, דברים

נחסך היה באולפן, זה שידור נערך אילו עובדים).

מאוס! אידי מפני הישמר
 ימנה 1984 מרם בחודש הוזלה. רשות״השידור מנכ״ל כהונת על שהתחרות סוד זה אין

 הישיבה ומליאה. וער־מנהל מנכ׳׳ל, לרשות, חדש יו*ר המר, זבולון והתרבות, שר־החינוך
המר. של מינוייו לאישור גומי חותמת רק תהיה החדשה המליאה של הראשונה

 סורת אורי ראש־הממשלה יועץ המנכ׳׳ל, לתסקיר ה״ליכור׳ מועמדי על נוסף
 גדעון ישראל, קול מנהל של שמו גם מוזכר אחרונות). (ידיעות ברון נתן והעיתונאי
 במיסגרת האחרונות, בשנים עצמו שהוכיח פוליטי, ולא מיקצועי כפאבוריט הנחשב לב״ארי,

הרדיו.
 מנהל סער, טוביה מנהל־הטלוויזיה, שגם בעקשנות טוענות הטלוויזיה במיץ השמועות

 הנ״ל. לתפקיד מינויו לשם השילטון ואכסדרות הכנסת הכנסת במיזנוני ענפה שדולה(״לובי״)
 מנהל שונות: מיפלגות נציגי של בתמיכה לזכות נוסף מועמד עשוי השמועד״ טוענת במקביל,

יבין. חיים לשעבר, חטיבת־החדשות
מארש' אידי מפני ־הישמר קיסר: ליוליוס האיש שאמר כפי

ינון יר׳ר־בעתיד
ן וחילוניים דתיים מבריחים

לכשיתבקש. מבט, עריכת
 של הכרויות אוזניו על נפלה רונן של הצעתו

 למאוס שהתחיל סער, טוביה מנהל־הטלוויזיה,
 קרפין(המממש של התכופים באיומי־ההתפטרות

 שעות לכמה אחריהם ונעדר אלה, איומים לעיתים
הטלוויזיה). מבניין
 רונן את לסלק קרפין של ניסיונו פנים, כל על

 האווירה את שיפר לא המדינית מהכתבות
 של החדשות בחטיבת השוררת העכורה,

הטלוויזיה.

חדש נוסח תקציב קיצוצי
 מיבנה קיים שברשות״השידור סוד זה אין

 של השוטף התקציב על המעיק מסורבל, אירגוני
 הממשלה במישרדי קיצוצים של בעידן הרשות

והציבור.
אחרים, וציבוריים ממשלתיים לגופים בדומה

 בגו דברים הפקת אופן ליזלוויזיה. סכום־עתק
 ביזבוזי־הטלוויזיה, של השלומיאליות את מאפין

רשות־השידור. של הכושל לניהול המצטרפים
 של גודל בסדר ממש, של ריאורגניזציה רק

 רשות־השידור את להציל עשוייה רעידת־אדמה,
מוחלטת. כלכלית מהתמוטטות

הטלטקסט משבר
 במליאת ונאיבי שקט כדיון החל זה

 הקמת לאשר התבקשה זו כאשר רשות־השידור,
 ישראל הועד־המנהל, חבר של בראשותו ועדה
 של וטכנולוגיים עתידיים בנושאים לטפל פלג,

הטלוויזיה.
 המשתתפים אחד של פליטת־פה מתוך

 עימות קיים באחרונה כי התברר המינהליים
 הטלוויזיה הכללית, הטלוויזיה בין חסר־תקדים

 פיתוח על ומישרד־התיקשורת הלימודית
 (טל־רחוק; הטלטקסט מערכות־טלטקסט.

 הוא תמליל) של שידור כלומר: תמליל. — טכסט
 של תוספת המצריך מקביל, שידור של סיגנון

 מידע, המשדר רגיל, למקלט־טלוויזיה מיכשור
 ושאר תוכניות־לימודים כותרות־עיתונים,

 המיקרו־גל. ערוץ של מצומצם בחלק סוגי־חומר
 בשירותי משתמשים כבר אירופה מארצות ברבות

טלטקסט.
 לה נודע כאשר הופתעה הטלוויזיה הנהלת

 למישרד־ בקשה הגישה הלימודית שהטלוויזיה
 בטלטקסט, השימוש את לה לאשר התיקשורת,

 (כולל שידור־הטלוויזיה שעות כל במשך
 במשך הנושא. את ללמוד החלה היא הכללית).

 נקדימון המנכ״ל, יועץ והתריע חזר שנים
קיומו. על ריגל,

 הלימודית הטלוויזיה פניית הגיעה כאשר
 הערוצים כל כי הוריע הוא למישרד־התיקשורת,

 מישרר־התיקשורת, נחלת הם בהם והשימושים
תחנות־הטלוויזיה. של ולא

 היועץ אל השידור רשות מנכ״ל פנה בינתיים
 על מוסמכת חוות־דעת לקבל בבקשה המישפטי

זה. נושא
 במליאת הטלטקסט עניין התפוצץ כאר

 שטען: פאפו, אחרון מייד נזעק רשות־השירור,
 לרשות־השידור שני ערוץ להגניב מנסים ״אתם

האחורית!" הדלת דרך
 רבים לעימותים יביא הטלטקסט משבר

רשות־השידור. של הפוליטיות במיסגרות בעתיד,

קופין סיירת
 בטלוייזיה חטיבת־החדשות של בהוד

 לקבוצת חדש כינוי באחרונה נולד,
 את המאיישת החדשד״ הכתבים

המחלקה.
 והוא קרפין", ־סיירת הוא הכינוי

 ברזילי אבי לעורך־החדשות מתייחם
 כתבי־הכלכלה צה־ל), מגלי (שגויים
 ורוני מגל־־צ) הוא (אף שחר עודד
 לשעבר, הבאר־שבעי והכתב סביר,
 העברתו את לקרפין החייב טלר, עופר

לתל״אביב.

סמר־דת
 רשות־ יו״ר בסגן הקשור האחרון הסיפור

 של קצפם את והשהעלה ינון, מיכה השידור,
 מרדכי של לכתבתו מתייחס הטלוויזיה, עובדי

 יומן - בהשבוע קירשנבוים (״מוטי״)
 בן־גוריון. בנמל״התעופה הברחות על אירועים

 לפיד, (״טומי״)יום!? הרשות, למנכ״ל פנה ינון
 אנשים, שני של צילומם אם לבדוק וביקשו

 מהווה מהמכס, חפצים המעלימים שומרי־מיצוות,
 בקרב זה ציבור כלפי שליליות עמדות יצירת

 לישכת ראשי על נימנה (ינון הטלוויזיה. צופי
בתל־אביב). עורכי־הדין

 הטלוויזיה: מוותיקי אחד הגיב זו פנייה על
 הוועד־המנהל, שחבר זה עכשיו שחסר ־מה

 אם לברר ויבקשו ללפיד יפנה פאפו, אהרון
 בבחינת היה החילוניים, האחרים, של צילומם

 החילוני. הציבור כלפי שליליות עמדות יצירת
 פועל ינון כאשר לעבור להמשיך אפשר איך

בטלוויזיה?״ כסמל־דת

סער מנהל
לקולי מעל גרמניה

 עשוי מפולפלת עיסקה של במיסגרת אגב,
 להתמנות המר, זבולון של ממקורביו שהוא ינון,

 במקומו רשות־השידור, כיושב־ראש מרס בחודש
ירון. ראובן הפרופסור של

פסקול
א היגעגון ל נעלים ל

 בעת שהוקרנה ביותר, הטובה הסידרה
 היתה הישראלית הטלוויזיה מירקע על האחרונה
 שבשל השר, אדוני כן, הבריטית הסידרה
 היוותה הישראלית הפוליטיקה לבעיות דימיונה

 לזההקבלה אלא לצופים. מוקד־משיכה
 עוררה הסידרה של הישראלית־בריטית

 רבים ושילטון מימשל אנשי בקרב מורת״רוח
 בסיררה. כמבוקרים עצמם שחשו בישראל,
 ובמקומה המירקע, מן יורדת זו סידרה התוצאה:

 בעלת אחרת, סאטירית בריטית סידרה עולה
 הישראלית, לפוליטיקה משותפים מכנים פחות
• הפוך. במבט בשם •  עובדי את היכה הלם •

 מנהל־הטלוויזיה, את שמעו כאשר הטלוויזיה,
 התוכנית של בשידור־חי אומר סער, טוביה

 בכלל אין הגרמני להימנון מזה, ״וחוץ שבא: מה
 מהעובדים אחד החל ברגע, בו מילים...",

 בגרמנית: לשיניו, בעד לסנן בחדר־הבקרה
 הבית מילות אלה לכל...״ מעל גרמניה, גרמניה,
 כיום הנאצים״. בימי שהושר השיר, של הראשון

 אותו של השלישי הבית את בגרמנית שרים
וחרות...״ חוק ״אחדות, השיר:
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