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 הממשלה את המחייב חוק לחקיקת להביא
 את וכן מגילת־העצמאות, עקרונות את לבצע

 נגד מאמנת־האו״ם הנובעות. ההתחייבויות
 זרו־ שוויון והשגת וגזעית לאומית הפליה
הערביים. האזרחים של יותיהם

הסוכנות
ה דדד ב ג א

המדינה!״ את תציל ״האגבה
 וייץ. יוסף שנים עשר לפני הבריז כך
 מחלקת־ההתיישבות מנהל וייץ, רענן בנו,
 חלוצית. בהתלהבות הסכים הסוכנות, של

אר האגבה צמח הובא גדולה תרועה בקול
 איך ראו ובקולנוע ברדיו בעיתונות, צה.

 הנגב, בערבות אגבות נוטעים חדשים עולים
 ואיד אותם׳ מעודדים הסוכנות אנשי איך

 בתי־חרושת האגבות מטעי סביב מקימים
חבלים. לייצור

ש עליה נאמר לאנבוג הושרו הלל שירי
למים. זקוקה ואינה מקום, בכל גדלה היא

 ההתעניינות במוקד שנה חצי במשר היתד,
בוטלה. — המאזינים של

 עצמו. טבת בעיקר היתר, לביטול הסיבה
 ל־ שהצטרפו הכתבים מראשוני היה הוא

 תקף — בעתונות פרס כתבי —יונייטד־פרס
 ואת המערך את רבד, בחריפות הבחירות לפני
ה התוכנית כששודרה אישית. אשכול לוי

 הזדעזע הבחירות, אחרי מוקד, של ראשונה
מיד. לבטלה דרש הוא אשכול. לוי

 ביטול כי אז, הסביר השידור רשות מנהל
 לגרוד עלול ובשן טבת עם שנחתם החוזה

ב להמשיך להם לתת מוטב וכי סיבוכים,
 חצי — החוזה תקופת תום עד תוכניתם

שנה.
 שנה, חצי הצעירה לתוכנית מלאה השבוע

 טבת הועלו אשכול, נוסח מכשפות ובציד
המוקד. על ובשן

 עצמה, התוכנית ?״ שרלטן אתה ״האם
 מסוגה, רבות תוכניות של העתקה שהיא

ובאנג בצרפת המאזינים קהל את שכבשו
 תחרות למעשה שהוא ראיון, על בנויה ליה,
הסיכויים כשרוב למרואיין, המראיינים בין

בגרמניה שהופצה בתמונת־־פירסומת שררת־אגכות
המדינה להצלת פלא תרופות

 כי כלכלית, מבחינה כדאית שהיא גם נאמר
 מייצרים מהם סיבים, מפיקים הקקטוס מעלי

בלתי־רגיל. חוזק בעלי וחוטים חבלים
הנש הפסולת, מן כי הכל. לא עוד וזה
 להפיק גם אפשר הסיבים, הפקת אחרי ארת

 פלאם־ וחומרים קורטיזון, בעיקר תרופות,
 בל־טוב. מלא צמח — בקיצור שונים. טייס

צריכה. שהמדינה מה בדיוק
תכ שד,אגבה אז התנבאו הסוכנות ראשי

 חדשים עולים שאלפי הנגב, מידבר את סה
ל שיוקמו בבתי־החרושת תעסוקה ימצאו
 לירות מיליוני הטובות. מעלותיה כל ניצול

 עשרות בנטיעת שמחת־יצירה, תוך הוצאו,
 בתי־ ובהקמת אגבות, של דונמים אלפי

חרושת.
 הרבה כבר עבר מאז תורנית. תרופה

ה ואת האגבות את שכח והציבור זמן,
בהן. שתלו הגדולות תקוות

 כמד, עוד וייץ משפחת הביאה בינתיים
 כך המדינה. להצלת תורניות תרופות־פלא

 ה־ נזרע כך ההר. במשקי חרובים ניטעו
 ממנו להפיק כדי — ובשפלה בנגב חריע
 ואילו בחרובים, מטפל איש אין היום שמן.

 של הטרקטורים חברת רק מטפלת בחריע
לי אלפי עשרות עליהם המפסידה הסוכנות,

לשנה. רות
להפ הוחלט דקה, דממה בקול השבוע,

ה על דו״ח שום האגבות. גידול את סיק
 בחלום־תעתועים לאיבוד שהלכו מיליונים

לאזרח. נמסר לא זה,
 כל להניב ר,אגבה חדלה האם קרה? מה
ופלסטיקה? וקורטיזוד, חזקים, סיבים מיני

 השתנתה. לא השלום, עליה האיבה, לא.
גי סוף־סוף, שנערכו חישובי־הכדאיות, אבל

משתלם. אינו בארץ שניצולה לו

רדיו
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 בשן, וגבריאל הארץ, איש טבת, שבתי
 משרות משכורת עוד יקבלו לא מעריב, איש

ש מוקד, המשותפת, תוכניתם השידור.

נמ הם המראיינים. בידי מלכתחילה נמצאים
 יש להם המיקרופון, של הנכון בצד צאים

 את מראש מתכננים והם מספרי, יתרון
התקפתם.

וקול קצרות בשאלות מותקף המרואיין
 אסור להסס, לו אסור אישיות. לעיתים עות,

ה כי לאט, לדבר לו אסור לדעת, לא לו
ו מהססים, אינם מהר, מדברים מראיינים

 לחגורה. ומתחת לעניין ישר הן שאלותיהם
ה ח״ב אל שהופנתה השאלה לכך: דוגמה
 לראשות בוחר היית ״במי — הכהן דויד מערך

ב או באשכול בן־גוריון? אחרי ממשלה
 הגדולה בידידותו ידוע שהיה הכהן, שרת?״
ב המשותפים לימודיהם מימי עוד לשרת,
 ״בשרת!״ ענה: שנה, חמישים לפני לונדון,

ה בין שרת במובן היה השאלה, כשנשאלה
 המראיינים במיצר. עמד שהכהן כך מתים,
שנה כפי נהנה והמאזין קטן, ניצחון חגגו
כדורגל. במישחק נים

״ה השאלה: הופנתה פלדנקרייז ד״ר אל
שרלטן?״ אתר, אם

 ששת כל במשך הצליח אחד מרואיין רק
ה על להתגבר התוכנית של חייה חידשי

 אלה פרם. שמעון ד־וקא זה היד, מראיינים.
 את שאלו טבת, של נאמנותו את שמכירים

 שוב שאלו הם מיקרה. זד, היה האם עצמם
 כשנודע מכן, לאתר שבוע שאלה אותה את

בוטלה. שהתוכנית
 רשות מנהל גיבתון, חנוך השבוע אמר

 חצי של לתקופה נקבעה ״התוכנית השידור:
 אומנם היה אפשר עברה. שנה חצי שנה.

 הקיץ, בתיכנון גם בה, ולהמשיך להאריך
 במכתבים בעיתונים, הביקורת לאור אבל

שה ברור להפסיקה. החלטנו — ובעל־פה
 מן חלק היא מלמעלה הפוליטית ביקורת

הביקורת.״
 בנושא, לומר מה היה בשן לגבריאל גם
 לעשות ממנו מנעה שלו הצוות רוח אבל
התוכ לעריכת ושותפו ידידו כשטבת, כך,
בחו״ל. שוהה נית,

ה לרשות להיות השידור שרות כשהפך
ראש־המפד משרד של מתחומו ויצא שידור,
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