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השני הערזץ
בא לצופים המשמשת הירדנית, לטלוויזיה •

 אומץ המרתק הסרט הקרנת על שני, כערוץ רץ
בסי המתוכננת שהקרנתו הסרט, העימות. בקו

 הוקרן ומחאות, סערות עוררה התל־אביבי נמטק
 לצופים שאיפשרה הירדנית, בטלוויזיה במלואו

 התגובות הפרעה. ללא בו לצפות רבים ישראלים
 רבים צופים כי הוכיחו, זו הקרנה בעיקבות הרבות

השכנה, המדינה. של השני הערוץ את מעדיפים

המיקרופון מאחורי
7 בגיר עב

 למען ופעיל יהודי סופר ),52(האלטר מארק
 יהיה בפאריס, בדרן־־כלל המתגורר זכויות־האדם,

 עברון עדנה עם מגירות־הלב בתוכנית אורח
בערב. 7ב־ השישי, ביום בגלי־צודל שתשודר
 ורשה. בגיטו הוריו עם האלטר שהה 3 בגיל
 כוונה מתוך רגלי, למסע איתם יצא ,6 בן כשהיה
 לצבא להצטרף אביו רצה שם ללונדון, להגיע
 הלכה הצער למרבה בגרמנים. שנלחם הפולני

 לבסוף והגיעה ההפוך, בכיוון הקטנה המישפחה
הסוב באסיה קטנה מוסלמית לעיירת־פליטים

 הקטן, ומארק בדיזנטריה, ההורים חלו שם ייטית.
 להוריו להשיג כדי לגנוב נאלץ ,7 בן אז שהיה

אורז. מעט החולים
 אב־ באוניה לארץ עלו האלטר של חבריו
 מכיוון אליהם, להצטרף היה יכול לא הוא סודוס.

שהח אחרי חריפה. בדלקת־ריאות חולה שהיה
 מסויימת תקופה במשך והיה לפאריס הגיע לים,

 צייר הפך אחר־כך מרסו. למרסל פנטומימאי־עוזר
סופר. ואחר־כך

מ חלק האלטר מספר מגירות־הלב בתוכנית
ומ מתעכב והוא בעולם, וממסעותיו זיכרונותיו

 בךגוריון: דויד עם האחרונה פגישתו על ספר
 ש־ מילחמת אחרי בן־גוריון. את אהבתי .מאוד

שהש שאמר היחידי אולי היה הוא שת־הימים
מייד. מהשטחים לצאת ושצריך צרה, רק זו טחים

 האחרונה, בפעם אותו פגשנו ואני .כשאשתי
 נבוא, שאנחנו רצה לא הרופא חולה. היה כבר הוא
 אותנו. קיבל ובן־גוריון ביקש, פרס שימעון אבל

 ,לו אותו: שאלה אשתי הפלסטינים. על דיברנו
 לה: אמר הוא אז עושה?׳ היית מה פלסטיני, אתה
 פלסטיני.׳ לא שאני מפני לך, להגיד יכול לא ,אני

 ארץ לבנות בשביל צריכים הם ,מה שאלה: היא אז
 חסר מה מישראל, היהודים שעשו כמו עצמאית

 נרדם. שהוא וחשבנו ענה, לא בדגוריון להם?׳
 צריכים ,הם ואומר: עלינו מסתכל הוא פיתאום

צדק.׳׳ שהוא חושב ואני בן־גוריון!׳

מעתיקים
 ב׳ ברשת ישודר הקרוב הראשון היום מן החל

 כר שיוקדש יומי, יומן־חדשות קול־ישראל של
לר לא או לראות שייקרא היומן, לאמנות. לו

 חצי במשך בצהריים, 2ב״ יום בכל ישודר אות.
 סקנ־ על סיפורים דיווחים, ראיונות, בו יהיו שעה.

 יובל יגישו היומן את ליד. הבא מכל ועוד דאלים
 ויערכו לביא, ואירים דווידוב ענת מםל!ין,

כשה חיטרון, וחגי בן־יאיר עידית אותו
סטן. אפרים הוא האחראי עורר

לצאת עומד קול־ישראל כי בגל׳׳ץ כששמעו

 הרעיון, את להעתיק החליטו זה, מסוג חדש ביומן
 !גיבושו על הצבאית בתחנה עובדים אלה ובימים

 בשעות־ יום בכל הוא גם שישודר דומה, יומן של
 כנראה, יגישו, הצבאי האמנות יומן את הצהריים.

בן־נר. ויצחק יניב אורלי

מסחררת הצלחה
 קול- של א׳ רשת שמעבירה החיים השידורים

 עצמם את מוכיחים דמיאניוק ממישפט ישראל
 הזאת העובדה את גדול. בקהל־מאזינים וזוכים

הת הבקרים באחד כאשר הממלכתי, ברדיו גילו
הכ אחד רז, שלמה המישפט. פתיחת אחרה
השי את ומעבירים המישפט את המסקרים תבים
 שעה, כרבע במשך קריינות שידר החיים, דורים

 הוצפה דקות־שידור באותן המישפט. לפתיחת עד
ש מאזינים, של בטלפונים קול־ישראל מערכת
המישפט. שידור מתאחר מדוע לדעת ביקשו

בבית־החרושת גלולה
 שר״התעשיה־ שרון, אריאל של סיור באמצע
 נתקף טבע, לתרופות בבית־החרושת והמיסחר,

 קול־יש־ של הכלכלי הכתב פרידמן, מנחם
 למזלו קשה. בכאב־ראש הסיור, את שסיקר ראל,

 עמדה המבקרת הפמליה כאשר בדיוק הדבר היה
 כאבים. נגד גלולות של ייצורם בתהליך וצפתה
 קיבל והוא בו־במקום, נפתרה פרידמן של בעייתו
גלולה.

מבראזיל חי שידור
 מישדר בגלי־צודל ייערך במוצאי־השבת

 יתחיל המישדר הבראזילי. הקרנבל לכבוד מיוחד
 בו יהיו בבוקר. 5 עד ויימשך בלילה 11 ב־

 שאותם בתל־אביב, מהסינרמה חיים שידורים
 מבראזיל סמבה להקת עם ישראלי אלי ינחה

 דו, די גם יתארה בתוכנית ברור־חיל. ולהקת
 בית׳׳ר בקבוצת המשחק מבראזיל כדורגל שחקן

ירושלים.
 מן ישירים שידורים גם ישולבו במישדר

לנץ, דובי יעביר שאותם בבראזיל, הקרנבל

טלחיזיה
ישראלית

תן הטל של פרי־לאנס צלם הדר, לאי
 לשווק מחד: רעיון היה הישראלית, וויזיה

 מיבחר וכהן קלטות־וידיאו בחו׳׳ל לישראלים
בארץ. המשודרות הישראליות התוכניות פן

משא־ום־ ארובה תקופה במשך ניהל הדר
 קיבל קצר זמן ולפני רשות־השידור, עם תן
ה הטלוויזיה שידורי את להפיץ הזיכיון את

לגבולות־ישראל. מחוץ ישראלית
 בשימה לקלטות החומר את יעביר הדר

למנויים. ישווקו והן האמריקאית,
 במישלוח החומר את לקבל יכול המנוי

ויו באו״ך, השידור אחרי שבוע לביתו, מיוחד
שו נושאים משישה באחד כרצונו לבחור כל

 מיבחד מבט־ספורט, ילדים. תוכניות נים:
 ליל־ ומבט מוקד (מלל חדשות תוכניות,

 ותוכניות ואקטואליה בידור תוכניות שבת),
ומורשת-ישראל. דת

 פרטית לחופשה שנסע בגל׳׳ץ, מוסיקלי עורך
 משם. לשדר והסכים זו, בארץ
דר. אליעזר מפיק התוכנית את

ת1ם־ה1י פידהו־מונית לד
 שבה ירה,עהצ הפילהרמונית התיזמורת

 הופיעה סדיר, בשחת צעירים־חיילים גם מנגנים
 זובין ניצחו התיזמורת על חיל־האוויר. של בבסיס
 המנצח שהוא רונלי־ריקלי? ושלום מהטה

הצ התיזמורת של המוסיקלי והמנהל הקבוע
עירה.

 ,65ה־ הולדתו יום את ריקליס חגג היום באותו
 יום־הולדת בנגינת אותו כיבדה והתיזמורת

שמח.

לבסיס ק1רית
 שזי התרחשו חוסר־הסדר, בגלל גלי־׳צה״ל. של בסידטיה בלגאן שרר שעבר בשבוע

הצבאי? התחנה של תוכניות בשתי מצערות תקלות
 חלבי. רפיק עם מגירות־הלב של חוזר לשידור רבים מאזינים המתינו בערב הרביעי ביום

 את עבתן עדנה ראיינה שבו המישדר. של הראשון חלקו את לשמוע המתינו המאזינים
בערב. השישי ביום המשודרת בתומיתה, החוזר השידור על הודיעה גם עבדון חלבי.

 שהודיע הצעיר, הקריין התוכנית. של השני חלקה גלי־האתר מעל נשמע ההפתעד* למרבה
 מן סדט־ההקלסה אח להסיר הצליח לא אך הטעו? את שמע הראש? החלק שידור על

ולהסתובב. להמשיך לסרט והניח חסר־אונים, היה הוא הנכון. בסרט ולהחליפו המכשיר
י חמור? פחות לא שגיר* טעות קרתה הערב באותו פל, ת  מוסיקליות תוכניות עורך קי

 להיות היו שאמוחת ג׳אז, על תוכניות כמה הקליט נסיעתו לפני בחו׳׳ל. לחופשה יצא בתחנת
 שעו התאריך את סרט כל על במדוייק לרשום טרח הוא .11ב־ ערב, בכל בהיעדרו, משודחת

 שס־לב לא הטייפ, על הסרט את בלילה הרביעי ביום שהניח מי לכן, משודר. להיות אמור הוא
הקודם. בערב ששודרה התוכנית את שנית משדר שהוא

מן ערך אלה מיקרים שני בעיקבות ח  החייל את העניש ואחריו בירור, התחנה, מפקד שי, נ
 את העניש ששי טועני? בגל־ץ לשבוע. לבסיס ריתוק העונש: הסירסיה. על אחראי שהיה
נכון. הלא האיש

 ביום בגלי־צה״ל, וישודר הוקלט המופע
 אחראים ולעריכה להפקה בצהריים. 12ב־ השבת
תזן. ועמליה עידן פיני

המירקע מאחורי
אנגליות שעות 90

 ויוסי רשות־השידור, מנכ׳׳ל סירת, אורי
 חטיבת״התוכ־ ומגהל הטלוויזיה סגךמנהל צמח,

 על לחתום כדי לאנגליה, הראשון ביום נסעו ניות,
 תקנה לפיו הבי־בי־סי, עם שנים לשלוש חוזה

 שעות־שידור 90 שנה, מדי הישראלית, הטלוויזיה
הבריטית. הטלוויזיה מן

התוכ מן חלק זה בביקורס יבחרו גם השניים
השנה. שישודרו ניות

 בשבוע עוד לנסוע אמורים היו ופורת צמח
 מילחמות־ בגלל נסיעתם את דחו אבל שעבר,

 אמורים היו גם הם והאפלת־המירקע. הטכנאים
 הטלוויזיה, מנהל יבין, חיים את שם לפגוש
 את שסיים אחרי לאנגליה, להגיע צריך שהיה
 מונטה־קאר־ של בשוק סירטי־הטלוויזיה קניית

 וביטל לארץ יבין חזר הסיבה מאותה בדיוק אך לו,
נסיעתו. המשך את

כולם את מחליף יביז
 בימים מחליף הטלוויזיה, מנהל יבין, חיים

 את וגם הרשות, מנכ׳׳ל סדרת, אורי את אלה
חטיבת־התוכניות. ומנהל סגנו צמח, יוסי

 בניידת־השידור יבין ישב בערב הראשון ביום
 התוכנית של החי השידור על אישי באופן ופיקח

חופשית. כניסה הבעייתית
ושעו ציבוריות, בנורמות שעסקה התוכנית,

 נראתה שידורה, לפני עוד ציבוריות סערות ררה
 החליט ולכן ורגישה, מסוכנת הטלוויזיה למנהלי

השידור בזמן הדברים על אישי באופן לפקח יבין
■ סרגוסטי ענת •עצמי
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