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 יותר יהודיה תהיה
!״ מהיהודים

 שלה הבוס נזף
 סטיוארט. בגלוריה

:הכוכבת תגובת
 לאפשר הביקור, ממארגן מפורשות וביקש

היפה. הכוכבת עם להיפגש לו
 בשעת נתמלאה לא האורח של בקשתו

 גליה, את לפגוש וביקש חזר כאשר ביקורו,
בבניין. איננה הכוכבת כי נענה
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\זבוס עגן — גחוזרט

 לשאול מכדי מדי מנומס היה שייך ך*
 אם ספק שואל, היה לוא גם לסיבה. | |

מדוייקת. לתשובה זוכה היה

יש רבבות מאותם אחד אתה גג! 0א
 סופר גליה כי הטוענים ראלים, ! ן

לר נהנים ,1 מספר הטלוויזיה כוכבת הינד,
 מילה מבינים כשאינם אפילו — אותה

ערבית?
ה הימ-ם באחד אם תתפלא אל כן, אם

הקטן. המסך על לראותה תחדל קרובים
 לקריין להתחיל שעמדה למרות — וזה
בעברית. גם בקרוב
 נשבר להתפטר. עמדה היא השבוע שכן

בטלוויזיה. לה שעושים מהצרות לה

 טשגזר ער רעטגך
יעגראר זזגי

 בג- בה שמקנאים אפורים, קידים
ו לה מציקים שלה, הפופולאריות לל
 אחד השבוע טען בכוונה,״ אותה מטרידים
ה ״הפקידים בטלוויזיה. הערביים מידידיה

 שיש הגירוי נוכח להתאפק, יכולים לא אלה
 כזו. מפורסמת כוכבת על לטפס ביכולתם

 פקידים של רגילה התנהגות זוהי בעצם,
 תפסיד זה שבגלל רק, היא הצרה קטנים.

 שיש הבודדות הכוכבות אחת את הטלוויזיה
לה.״

נת הכוכבת, של גבה את ששבר הקש
האחרון. פסח בערב גלה

ו התגיירה ועמה, דתה את עזבה כאשר
 כשבעה לפני היהודי, בעלה אחרי הלכה

 הנהלת עם סופר גליה היתנתה חודשים,
 לעבודה אותה ישבצו לא כי הטלוויזיה

הת התגיירה, כאשר וחגים. שבתות בערבי
והת — ישראל מועדי על לשמור חייבה
במילתה. לעמוד כוונה
 נשארה פסח, ערב יום לאפריל, 15ב־
 העובד אדי, מבעלה ביקשה בבית, גליה

ה של בערבית החדשות במחלקת הוא גם
 למתי העבודה שיבוץ בלוח שיבדוק טלוויזיה

החג. לאחר משובצת היא
 הטלוויזיה, לבניין היום בצהרי הגיע אדי
ב לקריין משובצת שאשתו להפתעתו גילה
פסח. ערב — ערב אותו

 ל־ צילצלה גלוריה לאשתו. צילצל הוא
 שם. בירורים פה, בירורים התחילו טלוויזיה,

 הקריין לעבודה, עמיתה לה הוד־ע 3 בשעה
 אחר, וקריין בסדר, הכל כי קאסם, סעיד
אותה. יחליף אבו־ז׳אן, אחמד

 הטלפון, שפופרת את הניחה רק גליה
 ציל־ כשהמכשיר — לרווחה נושמת כשהיא

 בר־ יוסף שלה, הבוס זה היה מחדש. צל
 ״את בערבית: החדשות מחלקת מנהל אל,

לה. הודיע הערב,״ לעבודה להופיע חייבת

אותך.״ שיחליף מי ״אין
השי אותי,״ מחליף אבו־ז׳אן הלא ״אבל

הנדהמת. גלוריה בה
 יכול ואיננו חדש, קריין הוא ״אבו־ז׳אן

בר־אל. ענה במקומך,״ לבוא
 באותו הטלפון צילצל נוספות פעמים שש

המצל כשכל גליה, של בביתה אחר־צהריים
ה הטלפון לאחר להופעת־. לוחצים צלים

 בחיים והשקטה החייכנית גליה פרצה שישי,
ה את טרקה היסטרי, בבכי המסך, על כמו

מתפטרת. שהיא לבעלה הודיעה שפופרת,
 איתה, הסכים הוא להניא־,. ניסה לא אדי
מעשיים. צעדים מיד תיכנן

 גליה החליטה כשנרגעה, זאת, למרות
מעמד. עדיין להחזיק לנסות
 תלונה מכתב שלחה החג למחרת מייד

 אלמוג, שמואל הטלוויזיה, למנכ״ל חריף
 היחס על הזדמנות באותה כבר התלוננה

החד במחלקת מסויימים אנשים מצד אליה
 מהמכתב העתק שלחה היא בערבית. שות

בריאל. המחלקה, למנהל

 \זןןטיץ השייך
ז ג ז א ו ב כ ־ ט ה

 ״סידור לגליה: בר־אל ענה תשובה ף*
 בשיתוף נעשה אפריל לחודש עבודתך ^
 גם נמסר והעתק — הודפס קאסם, סעיד עם
 בשעתו, לתוכנית שהסכמת זה איך לך.

לה?״ התנגדת פסח ובערב
 בין קשר כל שאין גליה טענה בתגובה,

 לא היא העובדות. לבין בר־אל של טענתו
העבודה. תוכנית של העתק כל קיבלה

 היתה במרץ, בר־אל: של אחרת טענה
 להופיע הסכים קאסם ומעיד חולה, גליה

 להחליף גליה הסכימה כתוצאה, במקומה.
קאסם. את

בלהד״ם. גליה הגיבה זו טענה על גם
 קאסם. ובין בינה כזו עיסקה כל היתד, לא

ב על בשבוע פעמיים תוכניות מגישה היא
 שכר כל מקבלת אינה מיוחד, הסכם סיס

 להופיע יכולה אינה שבהם ימים אותם עבור
אחרות. או מחלה מסיבות

ב האחרונה היתד, לא זו קטנה תקרית
המוזרים. האירועים שורת

נוסף: בזיון
 הטלוויזיה בבנייני ביקר לאפריל 21ב־
 אל־ עלי מוחמד השייך חברון, עיריית ראש

גיעברי חזר הביקור לפני יום ג׳עברי.

 ־ הטלוויזיה מן ..אתפטר
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ן ן ו ן ן מחלקת מנהל בר־אל, יוסף ן
1 ,1 1 הטל־ של בערבית החדשות 1^1

ת אינו אשר ויזיה, ב כ כו ה ש עוניין.  הגיורת מ
מהיהודים. יותר יהודיה תהיה היפהפייה

 לא איש היתה: המדוייקת התשובה כי
להי מבקש האורח כי לגליה להודיע טרח
עימה. פגש

עיר ״ראש השידור: רשות הנהלת תגובת
 בזמן גליה את לפגוש ביקש לא חברון יית

ביקורו.״
פרשה: ועוד

 שלו, הבוס לבין סופר אדי בין בשיחה
 יחסו פשר מה דוגרי אדי שאל בר־אל,

 לא דוגרי בר־אל, השיב לגליה. בריאל של
פחות:
 יהודייה לי תהיה לא שגליה רוצה ״אני

מהיהודים.״ יותר
 ברוח שאמרתי מה ״אמרתי בר־אל: הגיב
 יותר היא האם לשאול התכוונתי טובה.
ש מעולם הצהירה לא גליה ממני. יהודיה

דתית.״ היא
 אין אותן ונוספות, אלה תקריות בעקבות

ה־ החליטה זה, בשלב לפרט, מוכנה גליה
ד (המשך )35 בעמו
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