
שידור
ש צל

סיניים עסקים
 על מרתקת כתבה על עזרן. לחנן •

 פרשה — העממית בסין הישראליים העסקים
 עליה רמזים ורק רבות, שנים במשך שנגנזה
במדינה). בעיתוני־חוץ(ראה פעם מדי פורסמו

 צל׳ג
נהאיחלת המלחין

שרי על שהטילה השבוע, יומן למערכת •

 תיאודורא־ מיקיס היווני המלחין את לראיין רז
 רז גילתה שבו ונלעג, מגוחך ראיון היה זה קיס.
 ודיקלמה בת־מיצווה נערת של פוליטית הבנה

 בעל־ נלמדו כאילו שנשמעו שאלות'ילדותיות,
 שלא עצמו, למלחין צל״ש מגיע זאת לעומת פה.

 המטופשים, הדברים לשמע הסבלנות את איבד
ובהגיון. בסבלנות עליהם והשיב

שטיפות־מוח
 בפאריס, הטלוויזיה שליח מורך, ליואב •

 אותה והפך דקות כמה בת צרפתית כתבה שלקח
שביקשה הכתבה, שטיפת־מוח. של לדוגמה

רז מראיינת

ז ן 1ך ךש1 י

שיר לנו
ל המיכדז ייפתח הקרובים בשבועיים

הטל של מחלקת־הבידור מנהל תפקיד
 לתפקיד האחרון המיכרז יהיה זה וויזיה.
 שיעקב אחרי בטלוויזיה, בכיר

 מבט, עורך בתפקיד זכה אדזימאיר
 כמנהל והתמנה זכה לונדון וירון

מחלקת־הדראמר״

גינת זמר
יילד ולאן־ הגיע מניין

 מפיק ועז למיכרז שיגשו המועמדים
 גולדסינגר, אהרון למסיבה. סיבה
 ואיש מלובן חיים סוב עד מפיק

גינת. רפי כלבוטק.
 הם בתפקיד לזכות הגדולים הסיכויים

 הנהלת של בתמיכתה הזוכה געת, של
 בוועד־ והברים המנכ״ל הטלוויזיה,

המנהל.
 מקומו כי געת הוכיח השבוע

 את הפתיע געת במחלקת־הבידור.
 מנהלי את גם כמו בבית. הצופים

 של בתוכנית באולפן שישבו הטלוויזיה
 הוא שירים. במחדוזת כשפצח פאר, מני
 רוצה הוא ולאן הגיע מאיפה בעצם גילה
כמנהל. הפעם — לחזור הנראה ככל

 ובחלב, בדמשק היהודים מצב אחרי להתחקות
 אותה הלביש טוקר אך חרוץ. כישלון היתה

 לסרט להעניק שנועד שחר, וחסר מנופח בתמליל
 ״יש לדוגמה: וגילוי. מיסתורין של מימד התפל

 הבנה, של מסננים בין הכתבה) (את להעביר
 מה היה לא הצער, למרבה ופיענוח...״ ניחוש
 הצרפתי הצוות כי לפענח, מה היה ולא להבין
מאומה. לצלם הצליח ולא במשימתו נכשל פשוט

 השיג טוקר, של הפרשנות בלי עצמו, הסרט
 בסוריה היהודים מצב כי הראה הוא ההיפך: את

 זו. בדיקטטורה האזרחים שאר ממצב שונה אינו
 שאר כל כמו הפה, את לפתוח פוחדים הם

 כאוות־נפשם, לחו״ל לצאת יכולים הם האזרחים.
 בסוריה. נשארים מבני־המישפחה ששניים בתנאי
 בלתי־חוקי, באופן לצאת נתפסימ-בנסיון כשהם

 מערבי פחות — אחת שנה של למאסר נדונים הם
פלסטיני. בדגל המחזיק בישראל,
 על התלונן כאשר טוקר, הגיע החוצפה לשיא

נרש בסוריה היהודים של שבתעודות־הזהות כך
 בכל נרשמת (״לאום״) שהדת בעוד — דתם מת

 היא המוצהרת כשהמטרה ישראלית, תעודת־זהות
וערבים. יהודים בין להבדיל

 על־ידי כזאת, בצורה זו, כתבה הקרנת
 חמורה פגיעה היא הישראלית, הטלוויזיה

העיתונאית. באתיקה

הרשות בתוככי
הסוף? - בראל
 מנהל של הקדנציה תסתיים הקרוב בינואר
 עתה כבר בראל. יוסף בערבית, הטלוויזיה

 בערבית עובדי־הטלוויזיה בין גדול מתח קיים
 יאריך פורת, אורי מנכ״ל־הרשות, האם ובעברית:

מיכרז? שיפורסם או המינוי, את לבראל
 עוד בראל, עם עתיקים חשבונות יש לפורת
 כמנהל־הטלוויזיה מונה שבראל מהתקופה

 והוועד ינון, מיכה הרשות, יו״ר של בלחצם
המנהל.

 היה לא חודשים, כמה שארכה תקופה, באותה
 ההשמצות לבניין־הטלוויזיה. להיכנס פורת יכול
 היה פורת הנימוס. גבולות את עברו השניים בין
 הוועד־ מתמיכת נהנה ובראל במערכה, בודד אז

המנהל.
 לא הוא שניצח. פורת זה היה דבר של בסופו

 את חודשים לכמה מינה המינוי, את לבראל חידש
 חיים מונה התפטרותו עם ומיד אלוני, יאיר
. כמנהל־הטלוויזיה. יבין

 שהוא אומר הזדמנויות בהרבה נשמע פורת
החשבון. את בראל עם יגמור עוד

 מהבכירים רבים מקווים בערבית בטלוויזיה
 להיות יפסיק ובראל בינואר, ייגמר אכן שהחשבון

 מחמש יותר כבר מכהן הוא שבו תפקיד המנהל,
שנים.

המירקע מאחורי
מוזר מימי

ב הטלוויזיה בבניין גיחוך שעורר המינוי
המח כמנהל דרורי גידעון של הוא רוממה,

 הקשה הגדולה, המחלקה זו הדוקומנטארית. לקה
 שבחטיבת־ המחלקות כל שבין והבעייתית
התוכניות.

 צריך זה לתפקיד שמתמנה מי כלל, בדרך
 דרורי, מנוסה. בימאי או מנוסה מפיק להיות
 חיים מנהל־הטלוויזיה, של וחברו חביבו שהוא
 מחלקת־ מנהל שנתיים לפני עד היה יכין,

 גם הוא האחרונות בשנתיים רק עריכת־סרטים.
 דרורי עשה מה השאלה: על הוא הוויכוח מפיק.

 למבט אחד סרט הפיק שדרורי מסתבר כמפיק.
לתישעה־באב. אחת תוכנית עוד שני,

 אמרה הדוקומנטארית במחלקה בכירה מפיקה
 מעתה תצטרד שהיא מאור מוזר לה שנראה
 שלא לאיש לביקורת שלה התוכניות את להגיש
 מלאכת ושכל סידרת־תוכניות, מעולם הפיק

 בלבד, דברים שני בהפקת התבטאה שלו ההפקה
 אצל בל־יימחה רושם השאירו לא הם שגם

הצופים.
יזם־השבת נזילחנזת

 של במחלקת־הבידור מאבקי־יוקרה צפויים
 פאר, מני של ממני התוכנית בין הטלוויזיה,

 סיבה לבין משולם, יוסי מפיק שאותה
גולדפינגר. אהרלח מפיק שאותה למסיבה,

 חמישה פי זולה פאר מני של התוכנית
למסיבה. סיבה מהתוכנית

 את שתתפוס צפוי ממני, התוכנית תצליח אם
 סוף־סוף תרד שאולי למסיבה, סיבה של מקומה

 מנחה אחרי ארוך מסע־חיפושים אחרי המסך, מן
קבוע.

 את לחסל ממני התוכנית תצליח אם והיה
 של המתוקה נקמתו זו תהיה למסיבה, סיבה

 להנהלת־ בזמנו הודיע זה בגולדפינגר. פאר
 את להנחות ימשיך פאר מני שאם הטלוויזיה

אותה. להפיק יפסיק הוא למסיבה, סיבה
גולדפינגר שאם המילים, באותן התבטא פאר

צרפתי כימאי
לחלום? העז מי

 להנחייה. יחזור לא הוא התוכנית בהפקת ימשיך
 דבר, ייפול כיצד לראות בטלוויזיה מחכים עתה

היוק שעת־השידור את תתפוס תוכנית ואיזה
בליל־שבת. רתית

המיקרופון מאחורי
הנגב חלזם

 צה־ל גלי יירדו שלישי, יום בספטמבר, 30ב־
 יום־שירורים תקדיש הצבאית התחנה לנגב.
בן־גוריון. שנת לפתיחת מיוחד

 שהחל החלום, על לשידורים כולו יוקדש היום
הנגב. ליישוב בן־גוריון של קריאתו עם

 וכתבות־פרופיל ראיונות ישודרו היום במהלך
בנגב. העושים אנשים של

צחוק
פרוע

 של מחלקת־הבידור הקליטה השבוע
 הזמר של הודה הופעתו את צה־ל גלי

 שזו *־מריס צת־ל בגלי ארצי. שלמה
שלהם. ביותר המוצלחת ההקלטה ודתה
 את ישמע ההקלטה את שישמע מי אך
 שידו באמצע פרוע צועק צוחק ארצי

 אחת את ראה ארצי הרדופים. מפלא,
 מן ירד הוא בובת כשהיא ומעריצות

 בוכה׳' *ז .למה אותה: ושאל הבימה
היסטרי. בצחוק פרץ ופיתאום

זמרארצי
הצילה הרקדנית

 הו* שגס פרסלי, אלביס את מזכיר זה
מן  באותה למעדיצה פנה מהופעותיו. מו

פרוע. בצחוק והגיב השאלה
 מחלקת־ מנהל הציל מופע באותו

 את דר, אליעזר צה־ל. גלי של הבידור
 מבוכה מרוב הופר. של אפרגנו

 את לסיים כיצד ארצי ידע לא והתרגשות
 עוד הדרנים לתת המשיך הוא המופע.

 רקדנית להעלות לאמרגן הציע דד ועוד.
 שירו שר כשארצי הבימה על

א תרקוד,  כשעלתה וכך, אמרה. הי
 לרדת הזמר הצליח העלומה הרקדנית
הבימה. מעל סוף־סוף

ב מסכמת, תוכנית תשודר אחרי־הצהריים
 בן־פורת, שייקה העיתונאי של הנחייתו
 קריאה אותה מאז השתנה מה לברר שתנסה

בן־גוריון. של מפורסמת
 גלי תחנת תחנוך השידורים ליום במקביל

 לאיזור שלה החדש האף־אם משדר את צה״ל
הנגב.

אלזהים! זה - בימאי
 דמעות. עד אלברשטיין חווה התרגשה השבוע
 יורם עורך שאותה ומנגינות. מילים בתוכניתה

 הכימאי צרפתי, צדי עם משוחחת היא רותם,
 שלה הראשונה בתוכנית־היחיד אותה שביים

שנה. 15 לפני
סיפור־חייו: את הראשונה, בפעם סיפר, צרפתי

 מבעיות שסבל כך על מתוסכל, שחקן היותו על
 כפי שלו, הגוף את אהב שלא מכך שנבעו אישיות,
 אלברשטיין עצמו. את לאהוב צריד ששחקן

 ענה: וצרפתי במאי, להיות פעם חלם אם שאלה
 באותה אז, בעיניי, נחשב בימאי פיתאום! ״מה

אלוהים.״ כמו תקופה,
 בארץ שך שלא שמי על־כך התלונן צרפתי
 הוא הישראלי. בבידור מקום לו אין רוקנ׳רול

 עוד רק הוא הרוקנ׳רול אחרות בארצות כי סיפר
 בישראל, כאן, ואילו הבידור, במיכלול סוג

הכל. הוא הרוקנ׳דול
ת ₪ אגטלר דמי

לשלם נשגה אינה הגווארדיה
 סדרת, אידי הרשווב פנכ״ל קרא שעבר, בשבוע רשות־השידור, מליאת של כישיבה

מהל. היותו לפדות מבט, תדורמה את ולהגיש להמשיך יכין חיים הטלוויזיה למנהל
 התוכניות, במנהל שהתמנה ,דייזווהסל של הבכיר הכימאי צמזז, שיוסי הודיע גם פודת

הבימוי. במלאכת ימשיך
 שדפי נראה המהדודר״ את להגיש ימשיך מבט, כעורך שהתמנה אזזימאיר, יעקב

כלבוטק. את להגיש ימשיך ,ורידב־החלקתמ כמנהל יתמנה אם גינת,
 אפשרות שום נותנת ואינה הממי את נוטשת אינה הטלוויזיה של הוותיקה הגווארדיה

מיין, להימס לצעירים להתקדם. בבניין לכתבים או ל
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