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במדינה
בחוייל ישראלים

ם ניצחון ״י אפו בן־

ה ד מ ת ה ה ו
 ארכה שנים

 של שירמז חככת
 - ישראלי מפיק

שהושלם עד
 אשר ירושלים תיק על הדיעה תחיה

 חסרט לפי-שעה, שזהו, חיא עובדה תחיה,
 והתמודד בארץ אי־פעם שצולם היחידי

 הישראלי־ העימות עם כלשהי ברצינות
ערבי.

 עליה עוררין שאין עובדה לכך, נוסף
 ■בעלי שחקנים לארץ הביאה זו שהפקח היא
 דונלד וויליאמסון, ניקול כמו עולמי שם

 וכן דייוויסון, ■וברום האלפרן דדיה פלזנם,
 הוא הלא בעולם, הטובים הצלמים אחד את

קוטאר. ראול
 מפיק היה הזה, המיבצע לכל אחראי
 הרחוק בעבר בן־אפריים, רם בשם ישראלי

 ובגלי־צה׳׳ל, בקול־ישראל עורך־תוכניות
הת ולא שנים, במשך ההפקה את שהכין
 בכל לו שציפו התהפוכות למרות ייאש
 שבו חוסר־העידוד כולל — משלביה אחד

היש הסרט לעידוד המחלקה מצד נתקל
ראלי.
 היה ירושלים, תיק בכורת לפני עוד

 ושמו חדש תסריט בן־אפריים בידי כבר
המתע קשוח, שוטר על סיפור זהו מיצ׳ל.

 כנופיית של מזימות על להתגבר קש
 הממונים שחיתות למרות עולם־תחתון,

עליו.
 עם הסתובב הוא משנתיים למעלה במשך
 מארטין, קנדי יאן על-ידי (שנכתב התסריט

 ירושלים) תיק את כתב אשר טרוי של אחיו
 לרקע הסיפור את להעביר תיכנן פעם ובכל

שונה.
 דובר פעם לנסות. ושוב - לנסות

בין איטליה. על ופעם צרפת, דרום על

כן־אפריים מסיר,
— משתלמת העקשנות

 גם היו הראשי לתפקיד שתוכננו השמות
 ז׳אק המיועדים הבמאים ובין דלון, אלן

 של ממכריו רבים בורסלינו). (במאי דראי
 ייצא לא שדבר כבר חשבו בן־אפריים

 מארצוודהברית לפתע, והנה העניין. מן
הבשורה. הגיעה

 אחת הראשי כשבתפקיד צולם, מיצ׳ל
 ג׳ון- בהוליווד, ביותר המבטיחות הדמויות

 בצ׳ארלי הרוצח שהיד. מי בייקר, דון
 עתה המוקרן מורם, בראש וגיבור ואריק,
בארץ.

 במו ומוכרים מנוסים שחקנים לצידו,
 הוא והבמאי סכסון, וג׳ון בלזאם מרטיו

 וסיר- למערבונים מומחה מק־לגלן, אנדריו
 היו הם כמו סרטים שעשה טי-פעולה,

 ג׳ון כמו שחקנים ביים ומקלינטוק, עשרה
 ונחשב דאגלם, וקירק סטיוארט ג׳יימס ויין,

 (מק-לגלן סורד ג׳ון של מיורשיו כאחד
 פורד, סירטי כוכב שהיה מי של בנו הוא

מק-לגלן). ויקטור
 באביב בשלבי-עריכה. הסרט נמצא עתה

לכך נוספת הוכחה יהווה והוא לשוק, ייצא

 לנסות :מלאכתו את יודע אכן שבן־אסריים
 ההתמדה, ובכוח — לנסות ושוב ולנסות,
מבוקשו. את להשיג

עורכי־דץ
ן די ה כ- ר ס עו פ״ טי ר מו ס ה

 עוסדים עורכי־דין ונרבעה
 - כרדיד במדור־הססורמ

 כדקצועס כזתנכש האם
? יבם3תח3

 פיש- מחלקה עדיין אין בשידורי־ישראל
 עורכי- של ריכוז שמחפש מי אך פטית,

הספורט. מדור אל מייד מופנה ברדיו, דין
 עובדים, ארבעה משתתפים זה במדור בי

 להשתלב שהצליחו במיקצועם, עורכי־דין
ה בתוכנית־החדשות הן הספורט בשידורי

 שירים הפופולרית ■בתוכנית והן יומית,
בשבת. המשודרת ושערים,

 יואל עו״ד פזטל, עמי עו״ד הם הארבעה
דגן. שמעון ועו״ד קינן, חנוך עו״ד כץ,

נש ■החלה לאחרונה טעם־לפגם. אין
 כך על קינן, עורד־הדין על ביקורת מעת

 במישחק־הכדורגל כשדר ששימש שלאחר
 נתניה, ■ומכבי תל־אביב מכבי קבוצת בין

שהו־ בעירעור הנתנייתית כפרקליט שימש

כייקר שחקן
ההתמדה וגם — ■ ־—< והי׳״

 שהיתר. המישחק, תוצאת על על-ידה גש
התל-אביבית. הקבוצה לטובת 2:1

 אינו כי טען, מצידו, קינן, עורד־הדין
עיסו •של זו בכפילות לפגם טעם כל רואה
אובייק להיות משתדל שהוא מאחר קיו.

 העקרונית לבעייה אשר בשידוריו. טיבי
 עורכי- של המיקצעזית לאתיקה הנוגעת

 בעיתונות־ עסק אשר — קינן טען הדין,
 במישפטים ■עוסק שהחל לפני עוד ספורט

 על- המאמצים מירב את עושה הוא כי —
התחומים. בין לערב לא מנת

בל תחביב הוא ברדיו השידור ״עבורי,
ש עורבי-דין שיש ״כמו אומר. הוא בד,״

 משדר. אני כד דגים, לדוג בשבת הולכים
 לפיק־ הזה התחביב את הופך הייתי אילו
 בדיוק המישפטים. את עוזב הייתי צוע,
 בידיעות מדור־הספורט עורך שעשה כפי

 ילין.״ יהושע אחרונות,
 טוען לעומתו אתיקה. של !הגדרה

 יואל עורך־הדין הרדיופוני, לתחביב עמיתו
 את מנצל השדר אין עוד בל כי כץ,

 לבוא אין אישית, פירסומת לצורכי מעמדו
 תנאי זהו בשידורי־ישראל בטענות. אליו

 מילוי על מקפידה וההנהלה בל-יעבור,
וההאש קינן של מיקרהו לגבי ההוראה.

 יש כי כץ יואל טוען נגדו, שהועלו מות
 לאיזו ולהגדיר לגופו, העניין את לברד

העי או המישפטית — מתיי׳חס הוא אתיקה
תונאית.

 קבוצות- לייצג בעבר נהג עצמו כץ גם
ההת של השיפוטיים במוסדות כדורגל
 זנח שכן למדי, מכוסה הוא אבל אחדות,

 עתה מצטמצם והוא כשדרישדה, עיסוקו את
הנו אלו בעיקר תוכניות־אולפן, בעריכת

בלבד. מידע למסירת עדות
 פזטל. עמי עורד-הדין אף עושה כמוהו

 שדרנוודהספורט חובב עורד־הדין היה אילו
 היתד. לא כעמיתיו, הוא אף נוהג קינן חנוך

מתעו עתה מתמודד הוא שעימד. הבעייה
כלל. ררת
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