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הספדד♦ השידור

 והדילטנט־ השיעמום עליו שנמאסו מי
 רק צריך הישראלית, הטלוויזיה של יות

 הקבלן עם החוזה לפי בסבלנות. להזדיין
 תחנת את להפעיל יהיה אפשר המבצע,
 ישירים שידורים ולקלוט בארץ הלווינים

 יותר ׳.72 מאי חודש באמצע מחוץ־לארץ
ה את ימסור שהקבלן מאד יתכן מזה:
דהיי כן. לפני וחצי חודש להפעלה תחנה

׳.72 במרץ — נו
 :בינתיים קטנה, אחת שאלה רק יש
האפשרו את לנצל הטלוויזיה תשכיל האם
ה של מחירו כי בפניה? שייפתחו יות

 יהיה שני, מצד במקצת. גבוה הוא תענוג
 בתחנת תועפות הון להשקיע אבסורד זה

מלא. ניצול אותה לנצל ולא הלווינים
 רשות של מיוחדת ועדה מדרכן. גורם
 במלוא בנושא המטפלת והדואר השידור

שי לקלוט הראשון בשלב מתכננת המרץ,
 — אירוויזיון מרשת ישרים חדשות דורי

ההצ האירופיים. והטלוויזיה הרדיו איגוד
 לתפוס היא שעה לפי ביותר הזולה עה

סי של היומי הספרדי השידור על טרמם
 בשעות המועבר אירוויזיון, חדשות כום

הלטי לאמריקה מספרד המוקדמות הערב
 עם הסדר יימצא אם אלה, שידורים נית.

ב הישראלי הצופה אל יגיעו הספרדים,
.10 שעה של החדשות מהדורת

 התקשורת לווין בניצול העיקרי הנסיון
האולימ בתקופת ייערך ישירים לשידורים

במינכן. פיאדה
ב המתחרה הירדנית שהתחנה העובדה

 תיק- בלווין קשורה כבר הישראלית תחנה
 עוד אולם מדרבן. גורם מהווה שורת,
ב האירופית הרשת תנוצל בו היום רחוק

מלואה.
 ו־ יבוא שיום לחשוב מעודד זאת בכל

 הטלוויזיה מכשיר את להפעיל יהיה גיתן
אירופה. את במישרין ולקלוט בישראל

וזקלעים יר1מא!ו!
יגיל גדי

הבאים״ ל״ברוכים
 של פוסקות הבלתי הכרזותיהם למרות

 רשות־השי־ חוגי ושל אלון יגאל השר
 רשות למנכ״ל מלא גיבוי מתן על דור,

 יתפוטר הוא אלמוג, שמואל השידור
ה הרשות כמנכ״ל תכהן ובמקומו בקרוב,

 מנהלת פורה לאה הוותיקה שדרנית
 ביחס <• במשרד־החינוך. לתרבות האגף

ב השידור רשות יו״ר יהיה מי לשאלה
 את המסיים יחיל חיים ד״ר של מקומו

 כי שמועות, הופצו ׳72 במרץ תפקידו
 בצרפת ישראל שגריר שהיה מי זה יהיה
 ג׳וב, לו שמחפשים איתן, וולטר ד״ר

 הסופר הנוכחי, הרשות ליו״ר המישנה או
 כי מניחים דבר יודעי אולם שחם. נתן

 חיוני כה תפקיד יקבלו זה ולא זה לא
ה מפלגת כאשר הבחירות, שנת לקראת
ב ומצוי חזק לאיש זקוקה תהיה שלטון

ה התיקשורת באמצעי שישלוט עניינים,
 נטוייה. ובזרוע רמה ביד בישראל עיקרי

 מפיק- ניהל זוחר אורי עם הגט אחרי ס
 גויטיין אילון הבאים ברוכים במאי

 ידועי-שם מנחים שלושה עם משא־ומתן
 ברגע נסוגו הראשונים שני זה. אחר בזד,

ה שלפי השלישי, של שמו ואילו ;האחרון
 לפיר- ניתן טרם יגיל, גדי הוא שמועה

 בתוכנית אגב, • הרע. לעין מחשש סוס,
 רד ישתתפו הבאים ברוכים של הקרובה

 משה ד״ר שאול, ניצה שחקנית-הזמרת
 בן־גוריון דויד את שהעמיד פלדנקרייז,

 לימודים ממסע עתה זה ושחזר הראש, על
 ריפוי בשיטות השתלם בו במזרח־הרחוק

מ שיסודה אסאקייא, להקת והנפש, הגוף
 דרום־אפריקאי ממוצא צרעה קיבוץ חברי

הוותי הפלמ״חניקית כן־ייהודה זנתיבה
 השד בשם הערביים בפי המכונה קה,

 כן־אמוץ דן עם יחד שחיברה ■הלבן,
 יהיה, הכבוד אורח מדוברת. לעברית -מילון
 בידור תוכנית • טופול. חיים אולי,

 מ־ כאשד, לאשה כולד, המוקדשת אחרת
 סרטי אלה בימים מפיקים היום, עד 1900-

 של ובבימויו צרפתי צדוק בסיוע שבט
 ונכרי־ מרים לש בהשתתפותם חן ;ציון
 אל,חרר, דודו קוטלר, עודד אלי,

 גולדווסר. ורפי אורון גדי נוי, יעקב
ה תציג בעולם הפאטאלית האשה .את

דונסקי. קארץ דוגמנית
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החוק, לפני שווים האזרחים ל ך!
יותר.״ השווים כאלה יש אך

 להיווכח כדי נדוד להרחיק צורך אין
 לבית־ לגשת די הדברים. באמיתות

פקי יורוך שם בתל־אביב, המחוזי המשפט
זו. יחסית אמת ונאמניו החוק די

חב נגד אישום כתב הוגש אלה בימים
 אשר לשעבר. הבימה תיאטרון הנהלת רי

 השחקנית האדמיניסטרטיבי, המנהל שרף,
ו ניניו אברהם הבמאי אלישיב, בת־עמי

 הואשמו שרף, אברהם החשבונות מנהל
כס בקבלת התיאטרון, מן כספים בגניבת

ובזיופים. בפירמה פים

 מרסל פליליים, לענינים הזה העולם כתב
 אצלו הפכו אישום שכתבי עיתונאי זוהר,

 בית- כי לפתע גילה שבשיגרה, לעניין
עבורו. אפילו הפתעות בחובו צופן המשפט

הבימ הגניבה על הידיעה היוודע עם
 המחלקה על הממונה אל הכתב פנה תית,

 ישראל המחוזי, בבית־המשפט הפלילית
 הנדונה האישיות מן לקבל ביקש הוא לוי.
הארבעה. נגד שהוגש האישום כתב את

ימ לא כי הפקיד ענה הכתב להפתעת
ש הסיבה האישום. כתב את לידיו סור

 לפני עדיין הובא לא ״החומר השמיע:
ראשונה.״ בישיבה שופט

אי כתבי לקבל כאמור שנוהג הכתב,
 תמה,ונו את הביע ביומו, יום מידי שום
ש עוד מה והחדש. המשונה היחס על

 ועד ומאז 7.1.72ב־ הוגש האישום כתב
 מכתב ניכרים חלקים פורסמו יום לאותו

בעיתונות. האישום

הפ המחלקה על הממונה ענה כך על
ל רוצה המחוז פרקליטות ״אם לילית:
 אני שידליפו. לעיתונאים, חומר הדליף

לא.״

 לכתב נותר לא זו יושר הצהרת נוכח
 סגן אל נכנם הוא לממונים. לפנות אלא

 ברוך, עזרא המחוזי, בית־המשפט מזכיר
רא בשמיעה העניין. את לפניו ושטח
 הכתב. לדברי מייד הסגן הסכים שונה

 ולהעתיק ״לעיין אמר, כעיתונאי,״ ״זכותך
האישום.״ מכתב
 הפקיד את להכניס ביקש המזכיר סגן

לא ״אני מינהגו. לפשר ושאלו לחדרו

הת היתר, האישום,״ כתב את לתת יכול
 ממזכיר מיוחדת הוראה ״קיבלתי שובה,

המחוזי.״ בית־המשפט
אונים. חסר המזכיר סגן עמד כבר כאן

 איתו,״ ותברר עצמו למזכיר ״תיגש
לכתב. הציע

 בממונה הכתב הבחין הסגן מחדר בצאתו
 בריצה פותח כשהוא הפלילית המחלקה על
לפ המזכיר אל ולהיכנס להשיגו מנת על

שם מצא המזכיר לחדר כשהגיע ואכן ניו.

אלישיב כת־עמי
7 החוק בפני שווים הכל האם

 על מהסברים נילהב כולו הממונה, את
ד,מיקרה.

 האישום כתב בדבר הכתב של לשאלתו
 ניתן אינו כי מטלון, אברהם המזכיר, ענה

 על הממונה טענת את אישר בכך לעיון.
הפלילית. המחלקה

נוס אפשרות הכתב בפני ציין זאת עם
 הם ואם המחוז לפרקליטות ״גש פת:

 האישום בכתב לעשות תוכל לך יאשרו
שתרצה.״ מה

וה הלאה התגלגל הביורוקרטיה סליל
בעקבותיו. כתב

 הכתב פנה המחוז לפרקליטות בהגיעו
 לצלם וביקש המזכירות לאחת בראשונה

 המפתיעה: התשובה האישום. כתב את
 חצאי של רצינית כמות לך תכין ״גש,

 לך אכין אני עמודים. 50 בתיק יש לירות,
התיק.״ את בינתיים
 מיהר צפוייה, הבלתי התפנית מן המום

 הלירות חצאי המטבעות. את לקבץ הכתב
 מיסנד לצילום ד,אוטומט להפעלת נידרשו

המחוז. בפרקליטות שנמצא כים,
ו מצלצלים, הומים בכיסים חזר כתבנו
הגואלת. המזכירה אצל התייצב
המז הודיעתהו מצטערת,״ נורא ״אני

 לתת יכולה לא ״אני פנים, בבושת כירה
 הוראה,״ קיבלתי האישום. כתב את לך

בלחש. הוסיפה היא
 לפרקליט לגשת אלא לכתב נותר לא

ו קדמי, יעקוב עורך־דין עצמו, המחוז
 לחמק- האישום כתב את עושה מה לשאול

כך. כל מק
 ולאחר באדיבות הכתב את קיבל קדמי
 לב רוחב גילה כולה, האודיסאה שמיעת

 להעניק מוכן הוא כי לכתב ואמר יחסי
 התיק. עם התייחדות של דקות 15—10 לו

 מזה יותר להתרשם. בשביל לך יספיק ״זה
אמר. כך לך.״ לתת יכול איני

 סתומות בגדר מותיר זה עניינים מצב
חשובות. קושיות שתי

 חינו המשפט פומביות כי היא מודעת
של בכל אמורים והדברים מקודש. עיקרון

האישום. כתב הגשת כולל המשפט, בי
 זה אישום כתב העלמת למד, כך אם
? דווקא
 העיתונאי על כי לכל ידוע כן, כמו

נא מדוייק. דיווח של משפטית חובה חלה
 מאשר דיוק מגדר רחוק ומה מדוייק, מר

גרידא? התרשמות
 הציע המחוז פרקליט כי המסקנה ומכאן
 בית־המשפט. את לבזות לכתב למעשה

 עב בתיק מספר דקות של מהצצה שכן
 דיווח בלבד. להתרשם באמת ניתן כרם

 להפיק ניתן שלא ודאי ומפורט מדוייק
מכך.
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