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סוף־דבר. החדשה לתוכנית •

חוגגת הבאנאליות
 של מהדורת־השבת עורך גילבוע, לדויד

 אילו .1986 אירועי של היומרני היומן על מבט,
 האירועים על מצולמים קטעים בהקרנת הסתפק

 לנכון ראה הוא אבל ניחא. השנה, של העיקריים
 שלא באנאליים, דיברי־קישור עליהם להוסיף
שלמה הפרופסור גם הרבה. ושגרעו דבר הוסיפו

סופר מפיקה
ויהודים גיזענות נגד

 מאורעות על הערותיו את להעיר שנקרא בן־עמי,
ל נדרש כשהוא לא־נעים, במצב הועמד אלה,
התפוצ ועל באפריקה מחלת־האיידס על העיר
 להיחלץ ניסה הוא בצ׳רנוביל. הגרעיני הכור צות

ניכרת. במבוכה זו בלתי־אפשרית ממשימה

בצרפת ל1טי
 עורכי אסל, ויעקוב סופר לאסתר •
צוות שלקחו צרפת. יהדות על התעודי הסרט

 בצרפת, לטיול הישראלית הטלוויזיה של מוגבר
 ושדוף, רדוד קלוקל, סרט לידם מתחת והוציאו

 הצטיין אך אחת, חדשה מילה אף אמר שלא
 של צילום בתוספת פאריס של תיירות בצילומי

 להיות שהתיימרו תל־אביב, של בשפת־הים מים
 את לעורכים להסביר מוכרח (מישהו הסינה. מימי

נהר). של ואדוות ים של גלי־מישבר בין ההבדל
 כל את להחמיץ הצליח סופר־אסל הצמר
 — בצרפת היהודי בהווי המעניינות הנקודות

 הוותיקים האשכנזים היהודים בין היחסים למשל,
 יותר המהווים החדשים, הצפון־אפריקאים ובין

 כתבה תחת כיום. בצרפת היהודים ממחצית
עסקנים. של בירבורים באו מעניינת
 לשני מתנגדים העורכים כי הובהר בסרט

 הצרפתי לה־פן ז׳ן של הגזענית לתנועתו דברים:
 על ההלצה את המזכיר דבר ולנשואי־תערובת.

 — דברים לשני מתנגד ״אני שאמה האנטי־שמי
וליהודים.״ לגזענות

המיקרופון מאחורי
תטבע הסירה
 ביום שבאה החדשה, המחרידה הדת תוכנית

 הרב דיבר ושבה יום, של פסוקו במקום הראשון
 נישואיו את הצילה העם, אחדות על ביגון דב
נתן. אייבי של

 יו״ר ינון, מיכה השתתפו שבה בישיבה,
 הרשות, מנכ״ל סורית אורי רשות״השידור,

 לדיון נתן, ואייבי הרדיו מנהל לב־־ארי, גירעון
הממלכ לרשות־השידור קול־השלום בצירוף

הדת. תוכנית נושא עלה תית,
 התוכנית השפיעה דווקא שעליו סיפר נתן
 באותו כי המשתאים לנוכחים הסביר הוא לטובה.

 שעמדה קלאריטה, אשתו, עם ויכוח לו היה ערב
 איך ידע לא הוא לחו״ל. בבוקר למחרת לטוס
 את שמע ולפתע טובה, בדרך הוויכוח את לסיים
 את לסיים איך ידע ואז — ביגון הרב של דבריו

חיובי. באופן הוויכוח
 את לצרף רשות־השידור מהנהלת מבקש נתן

 לו הסבירו הנוכחים לרשות. שלו תחנת־הרדיו
 את יאבד הוא לצירופו, דרך תמצא אכן שאם

 רשות־ לחוק כפוף שיהיה מכיוון העצמאות,
 כך שגם סיפר אייבי פיקוח. עליו ויהיה השידור

 של מיקרה לדוגמה והביא התחנה, על פיקוח יש
 מוסיקת־מילחמה ששידר שלו, בתחנה שדר

 שזו לנתן הסביר השדר השלום. בקול דווקא
 הזמן כל הנמצא לאיזור המתאימה המוסיקה

 האיש, את לקח הרבה, היסס לא נתן במילחמה.
 משם לחוף אותו הביא סירה, על אותו העלה
 למטוס אותו הכניס לנמל־התעופה, אותו הוביל
לחדל. אותו ושלח

 אילו מאור שמח היה פורת שאורי אמר ינון
 הוסיף לב־ארי כאלה. בשיטות לנקוט היה יכול
 היתה הסירה כזה, מעשה לעשות יכלו אילו שגם

טובעת. בוודאי

ארנס
ברח

מהשידור
 השידור ניידת את עזב ארנם משה השר

 רעיון לפני ספורות דקות קול־ישראל של
 פעור-פה המראיץ את והשאיר איתו, מתוכנן

וחסר״מילים.
 קול־ של יומן־הערב עורך גולן, אריה

 היום ליומן ראיון ארס השר עם קבע ישראל,
 וניידת־שידור הסכים, ארנס בערב. הראשון
 ארנס בתל־אביב. למצודת־זאב נשלחה
 שעת בערב. 7 בשעה לניירת לרדת התבקש
 נהג היו בניידת עשה. אכן וכר היומן, תחילת

 את והרכיב הרכב לתוך נכנם ארנס וטכנאי.
 עימו. לראיון המתין הוא אוזניו. על האוזניות

בעצמו. גולן לערוך צריך היה שאותו
 גילה השר עם לראיון הזמן כשהגיע אך
 של השני הצד מן איש שאין להפתעתו, גולן,

 ״עכשיו למאזינים: הודיע והוא קו־השידור,
 הוא אבל ארנס, עם ראיון להיות צריך היה

הלך.'
ידע לא הוא כי הסבירו ארנס של מקורביו

צירם דא הטלוויזיה צוות
 יצחק השר פתח שבו היום שעבר, שלישי ביום
 לא השפנים, חבריו על ודיבר פיו את מודעי
 כך. על ידיעה הישראלית הטלוויזיה שידרה

את אחרי־הצהריים היום באותו אסף מודעי

ואייבי קלאריטה
לוויכוח סוף

 לפניהם. ונאם ועמד הליברלית, במיפלגה נאמניו
 של צוות ובכללם באולם, נכחו רבים עיתונאים
קול־ישראל. של וצוות הישראלית הטלוויזיה
 אנשי־ את ושיעמם התארך מודעי של הנאום

 שאפשר לפנינה לשווא, המתינו, הם התיקשורת.
 טובה ושתהיה אותה ולהקליט לצלם יהיה

 פעמים כמה נקטו אף הטלוויזיה אנשי לכותרת.
 יגרום שהוא בטוחים שהיו בתכסיס, הנאום במשך

 את הדליקו הם מעניינים: דברים לומר למודעי
 בדרך־כלל, הגורם, דבר באולם, אורות־הטלוויזיה

 למצלמה. המעניינים הדברים את לומר לנואמים
 כמה הנאום במשך שנוסה זה, תרגיל גם אבל

הועיל. לא פעמים,
 את ארזו אנשי־הטלוויזיה, התייאשו לבסוף

המקום. את ועזבו ציוד־הצילום
 סוף עד להישאר שהחליט קול־ישראל, כתב
 שעזבו אחרי ספורות דקות בסיפור. זכה הנאום.
 על מודעי דיבר המקום, את הטלוויזיה אנשי
 מוקלט ציטוט שכללה הידיעה, השפנים. חבריו
 קול־ של הערב ביומן שודרה מודעי, של בקולו

ישראל.
 במבט הסיפור מן כליל התעלמה הטלוויזיה

היום. אותו של

ש1ח בגד״ץ כיפה ב
 המועמדים הרשמת תיסגר ימים כמה בעוד

השנה, גם גלי־צודל. בתחנת השונים לתפקידים

תאונה כמעט

הוד מגיש
אבל... וחכם. צודק

 בית- ליד ושבים עוברים כצהרייס השישי ביום הקפיצה מכונית ועצירת בלמים חריקת
 של הקידמי החלק על שנפלה באשה הבחין ראשו את שהיפנה מי בתל־אביב. סוקולוב
הבולמת. המכונית

 לשלום, סעו היומית התוכנית את בקול־ישראל המגיש הוד, גידעון נהג במכונית
 חברת של ברדיו הפירסומת שמאחורי הקול גם הוא הוד בטיחות־בדרכים. בענייני העוסקת
אומרים). הם מה חכם״(ראה היה צודק, תהיה אל ״בכביש האומרת: הסנה, הביטוח

 קפצה ופשוט המידרכה מן אשה הגיחה כשלפתע בכביש. הור לו נסע השישי היום באותו
 מרוב המכונית על שנפלה האשה, בזמן. לבלום הספיק הוא שניהם, למזל הגלגלים. לפני לו

 היה לשניהם סליחתו. את וביקשה הנהג שליד לחלון ניגשה דקות, כמה אחרי התאוששה בהלת
בכמעט־תאונה. לגמרי אשמה שהיא ברור

שרארנס
נעלם

 דוב האמריקאי המומחה גם ידבר שבשידור
 הלביא. פרשת את לסיים לארץ שבא זקהיים,

 ויכוח של הרושם שייווצר רצה לא ״השר
 הסבירו זקהיים,״ לבץ בינו פומבי רדיופוני
המחרה. הסתלקותו את מטעמו דוברים

 מנהלי לכל מיכתבים מאות נשלחו שנה, בכל כמו
 שאלה כדי ברחבי־הארץ, התיכוניים בתי־הספר

 המנהלים בתחנה. לשרת מועמדים על ימליצו
 לוחות־ על המיכתבים את לתלות גם התבקשו
 העומדים שתלמידים, כדי בבתי־הספר, המודעות

 בגלי־ לשרת האפשרות על יידעו גיוס, לפני
צה״ל.

 לכל להגיע מאמצים עושים בגלי־צה״ל
 שאנשים כדי הציבור, שכבות ולכל הארץ איזורי

בתחנה. לשרת יבואו הסוגים מכל מוכשרים
 תהליך את שהתחיל הקודם, המחזור מן

 בימים ושנכנס שנה, לפני והראיונות הבחינות
 מעיירות־ אנשים גם יש השוטפת, לעבודה אלה

 בכל משתדלים בגל״ץ ומשכונות־מצוקה. פיתוח
שקולטת כמי התחנה תדמית את לשנות דרך

ב ג ד ח ש ב

ררמטב״ר
 נחמן את שביקרו הרבים האנשים בין
הד בבית״החולים גלי־צה״ל, מפקד שי,
לוי. משה הרמטכ״ל גם היה בירושלים, סה

משותף סבל

 בבית־החולים ימים לכמה אושפז שי
ושגר בגבו, שהתגלו חמורות בעיות בגלל

 עורר שבואו הרמטכ״ל, לכאבים. לו מו
 עצות. כמה לשי נתן במחלקה, התרגשות

מגבו. בעבר סבל הוא שגם מסתבר

 או תל־אביב, מצפון ונערות נערים רק לשורותיה
 מהלכים להם אשר חשובים, אנשים של ילדים

והתחנה. הצבא בצמרת
 שם בלי הטופסים את מקבלים הבחינות בודקי
אנונימי. באופן אותם ובודקים המועמד.

 והתחילו הקורס את עכשיו שסיימו מי בין
 שנים, הרבה מזה הראשונה הפעם זו נמצא, לעבוד

 כמפיק לעבוד התחיל והוא חובש־כיפה, בחור
בתחנה.
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