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שתלם הפשע  - מ
ד! ועוד אי
 במיסגרת שהוצגו מאלה תוכנית שום
 כל לקלוע היטיבה לא השלישית, השעה

 בשבוע שהוצגה התוכנית כמו למטרה, כך
משתלם.״ אינו ״הפשע הנושא על שעבר

 עשה בן־פורת, ישעיהו התוכנית, מנחה
 למאות לתת כדי מחשבת. מלאכת הפעם
 התוכנית אחר שעקבו ישראל אזרחי אלפי

 במוחם, המנקרות לשאלות התשובה את
 ״מדוע ז״ במדינה הפשיעה גואה ״מדוע כמו

 היא המשטרה ״מדוע ז״ האלימות גוברת
 את האולפן אל הביא הוא אונים?״ חסרת

 מפקד ואת קופל פנחס המשטרה מפכ״ל
פראג. יהודה תל־אביב מחוז משטרת
 לראות היה די צריך. היה לא מזה יותר

העו ומדושני השאננים השוטרים שני את
טענו את לשמוע חיוכיהם, את לראות נג,

טיעוני לרמת להאזין האקדמאיות, תיהם
המ התחמקותם צורת אחרי לעקוב הם,

 להבין כדי ובעיה, שאלה מכל חוספסת
 ומדוע יעילה משטרה אין בישראל מדוע

!איך ועוד — משתלם הפשע בישראל
מיותר. היה השאר כל

שות חד
 מתו איך

ת! שו החד
 הטלוויזיה צוות של הצמודה המכונית

 שלה היומי הסיבוב את ערכה לאיטה, נעה
רוח ברחובות ילדים בין העוני, בשכונות

 תרה כשהיא סמים, ומעשני מהמרים, שים
 בפרברים מעניינים חדשות מוקדי אחרי

לפורענות. מועדים
ביש קרה לא זה השבוע. קרה לא זה
 לראות היה יכול הישראלי הציבור ראל.

 בעולם פועל כיצד הקולנוע, מסכי מעל רק
 בסרט ומקצועי. יעיל טלוויזיה צוות הגדול

 שהוצג ערומות, בעיניים למחצה התיעודי
 גת בקולנוע האזרחית השנה בראשית

אר בקולנוע השבוע והמוקרן בתל־אביב
 האידיאלית. הדוגמא מוצגת ברמת־גן, מון

 מבט תוכנית לאחרונה נראית זאת, לעומת
 כבועת הישראלית הטלוויזיה של לחדשות

הקיי מוח, לשטיפת אמצעי מנופחת, סבון
 להצגת :ויחידה אחת למטרה כמעט מת

הקטן. המסך על ממשלת־ישראל שרי
כת לראות במקום ארו,כה. המראה

 שומעים ומצולמות, יזומות שדה בות
 הצהרות ערב, מדי הצופים אלפי מאות

 נאומי של תשפוכת הכרזות, מדיניות,
ועי כנסים, הסברים, והתחסדות, צביעות

 פתיחה, טקס ממלכתיים, טקסים דות,
שרים. חילופי טקס סיום, טקס

גיל החדשות מנהל
המימסד שד שרת כלי

היש הטלוויזיה של החדשות מחלקת
 שרת כלי מתמיד יותר עתה היא ראלית

 זר- כל על הישראלי המימסד של נאמן
 וההר חודשיים חלפו כי נתברר המחלקה,

 של מינויו עם הסערות, כל בתום מיו.
 כמנהל גיל, צבי השידור רשות דובר

)28 בעמוד (המשך

במדינה
)24 מעמוד (המשך

 אצל לברר תרד כזה. צרכן להם שאין שם
רנטה.״ גברת

למח בדממה, הקטן יורד שכור. אדם
 בתור. נוספות דקות עשר המים. לקת

 דווקא שיש מגלה רנטה גברת קצר. בירור
 לא היא ? קודם היה לא למה כזה. צרכן

שבועיים. רק פה היא יודעת.
 רנטה גברת הנכסף האישור את אבל

 צריך זה, את לתת. יכולה איננה זאת בכל
 רנטה גברת הקבלה. פקידי אצל לקבל

מודיעין. רק היא
 תור מגלה הקבלה, לפקיד ניגש הקטן

איש. 13 של
 בצעדים בתוכו. משהו מתפוצץ פה,

 משה של למשרדו נכנס הוא נוראים,
 איננו. הורוביץ מחלקה. מנהל הורוביץ,

מפקי אחת היום. בסוף אולי יהיה? מתי
 אדם מכירה ד,וברמן, שושנה לישכתו, דות

 את נוטלת היא בו. פוגשת כשהיא שבור
 אצל אותו מפקידה בידו, בעדינות הקטן

המחלקה. מפקח בורנשטיין, הנריך
מתג בורנשטיין מפתיע. בן־אנוש

 כאדם זה, בבניין מפתיעה בצורה לה,
שו הוא מאחריות. להשתמט מנסה שאינו

 ה־ ערימת את נוטל האודיסיאה, את מע
 לטפל ובעצמו בכבודו יוצא מיסמכים,

 כשבידו ספורות דקות תוך חוזר בעניין,
 ״לא בו, נאמר ״הקטן,״ המבוקש. האישור

מים.״ מיסי חייב
לח בחזרה מדלג בחופזה, מודה הקטן
 בלי תור, בלי בסערה, פורץ מישית,

באושר. זועק הוא לי,״ יש לי, ״יש בטיח.
 לא סתם הוא ואולי מאושר. צדוק גם
 בעיני המוזר הניצוץ בגלל במיקצת שקט

 את הקטן שניות,מוצא שישים תוך הקטן.
 המיוחל הסופי האישור עם בחוץ, עצמו

בידיו.
 כאמור, יותר, לא — למעלית בהמתינו

 חשבון לו עושה הוא — דקות מעשר
 שלוש תורים ארבעה ימים, שבוע :הנפש
וה — קלה שיגעון התקפת שעות, ארבע

בזול. באמת בידו. כבר אישור
 השמש, שטופת המידרכה על בחוץ רק
 בלי- מחשבה עולה פתאום, אושרו: נעכר

 פתאום, אחרת: להיות גם היה שיכול בו,
 נזקק כאשר ימים, חודש שלפני נזכר הוא

 מס־רכוש, משלטונות לטאבו דומה לאישור
 שבוע מכתב. בתמימותו, להם, שלח הוא

האי את חוזר, בדואר קיבל, מכן, לאחר
שור.

סטח־נטים
ה מי טו א אג

גיצחון של
 מדהימה היתה הזועפת הרוחות סערת

 נצחונם — לה שגרמה מהסיבה פחות לא
 ■בבחירות השמאל, כוחות של המפתיע
או של הסטודנטים לאגודת שעבר בשבוע

 רגש החיפאי הקמפוס חיפה. ניברסיטת
 האגודה יו״ר סגן פלדמן, יורם כקלחת.

 של פיטוריו את תבע כיסאו, את שהפסיד
 עיתון של השמאלני עורכו ספירו, גדעון

ש לכוח הנחשב מורטם, פוסט האגודה,
ה דיקן לעשות הגדיל הניצחון. מאחורי

אק בנימיו פרופיסור הימני. אוניברסיטה
 בראיון חריפה, כה בהתקפה שיצא צין,

 אותו לתבוע עומד שספירו עד — עיתונאי
דיבה. הוצאת על לדין

 סיבות,״ ״שתי כיצד? ראשון. נצחון
הג והאחוז — מורטס פוסט ספירו. אומר
באו ערבים, ושל חדשים עולים של בוה

 לעיתון סורטם פוסט את הפכתי ניברסיטה.
 את הכריח בעיות, מעלה החל הוא לוחם.
 אנשים אליהן. להתייחם הסטודנטים ציבור
 כדי בעיתון שהשתמשתי טוענים, רבים

 היא, האמת הפרטיות. דעותי את להפיץ
 ויכוחים דיעה. לכל פתוח היה שהעיתון

דפיו. מעל התנהלו רבים
 מוסיף השני,״ מהגורם גם להתעלם ״אין
 חדשים עולים של הגבוה. ״האחוז גדעון.

ש מדרום־אמריקה, בעיקר באוניברסיטה,
פוליטית״. לאקטיביות נטיות איתם הביאו

 התמודדו רשימות ארבע דופן. יוצא
(סטו סד״ר :הסטודנטים של קולותיהם על

 שאיחדה רשימה רפורמה), דורשי דנטים
(סטודנ סלה ודתיים. חילוניים סטודנטים

 שלנציגיה רשימה, הסטודנטים), למען טים
 הגוש לגח״ל. נטייה מייחסים הבולטים

 חברי הם המרכזיים שפעיליו — המרכזי
ה האגודה בראש ועמדו העבודה, מפלגת

 עם מזוהה שאינה רשימה — ויש נוכחית.
 שלה הפעיל שהגרעין מסויימת, מפלגה

שאינם חברים גם והכוללת שמאלני, הוא
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