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 עקרת־בית, איזו להיות מסוגלת שאני
 יש לצדק מזה, חוץ שלה. בבעל שתלויה

אד להגשים לעזור רוצה ואני משמעות,
הו>

 הכלכלי, עתידה את רואה היא ואיך
בבלי? שכונת בבת

 שלי אמא עשיר. מבית באה לא ״אני
 יודעת אני כסף. לנו היה שפעם אומרת

 אבל מיליונריות, שהן סבתות שתי לי שיש
איתנו. בקשר לא הן

 לאמא אומרת תמיד אני ■נורא. לא ״אבל
 אותי. שירצה מי הכסף. חשוב ,לא שלי:
,שאני, איך יבוא

 אחרי אבל בהונדה, נוסעים כולם ״אצלנו
 נשפע זה מכוניות. להם יש שנתיים־שלוש

 כולם ופיתאום קטנה, כזאת אני מוזר. לי
מכוניות. עם גדולים

 מבד כל־כך שאני חושבת אני ״לפעמים
 כל מבינה אני הכל. מבינה שאני גרת,

 לבדה שגידלה שלי, אמא על שעובר מה
בש החיים כל ושנאבקה ילדים, שלושה
בילנו.״
 שהיא כמובן, היא, מרינה של הצרה

מדי. צנועה
 מלכת לסגנית אותי כשבחרו ״אפילו

 שזה חשבתי ,13 בת כשהייתי עיר־הנוער,
 הבמה, על שעליתי לפני אבל לי. מגיע

 אמרתי ביישנית. מאד הייתי שיקשקתי.
 עצמה הבמה ועל חייבת, שאני לעצמי

הת לא וביכלל חופשיה כל־כך הרגשתי
רגשתי.
 אבל בתחרות־יופי. לזכות רוצה ״אני

דוג* להיות בחיים שלי האמביציה לא זה

רק ו ,, סי ב ענו ע ס ״ נ ה... ד נ הו ב

 מוכגה לו אני הזוהר לעולם ביכלל, מנית.
להיכנס.
 צריכה אני ביטחודעצמי. חסרת ״אני

 מעריכה לא אני הזמן. כל אותי שיעודדו
מעצמי.״ כולם

!״ציונית ״אני :לכל ומעל
שיו ז  ה־ שאלת־השאלות. באה עכ

ו כולה, המדינה את המרתקת שאלה
הלאומית. הנשימה את לעצור לה גורמת
ציונית? היא מרינה האם
 היא ציונית. סתם לא היא איך! ועוד

 עם להזדהות הגדולה בהפגנה השתתפה
הציונות.
התל במועצת חברה אני שהלכתי. ״בטח

 זה, את אירגנתי אני בית-הספר. של מידים
? לא

 בית־הספר אנו ללכת. ילד אף חייבו ״לא
 הילדים כל אבל בעולם. דמוקראטי הכי

 קומוניסטים משני חוץ הלכו, בבית־הספר
אלוני.״ שולמית של והבן
ציונות? זה מה אז

 היא אבל כך. על תשובה אין למרינה
טוב. דבר שזה יודעת
בעד. כמובן היא אז טוב, זה ואם

טלוו־ז־ר■
צל״ש

 את שיפשפו הוותיקים הטלוויזיה צופי
 במבט הכתבה למראה בתימהון עיניהם

 תושבי על־ידי שנערכו ההתפרעויות על
 (יום בסבסטיה ההתנחלות בעיקבות שכם,

הפעו הכתבות מסוג זו היתד. ).8.12 ,,ב
 רק בדרך־כלל לדאות זוכים שאותן לות,

 אומץ־לב בה ניכרו בחו״ל. בטלוויזיה
 ועריכה נכונה אבחנה הצלם, של רב

 בטלוויזיה למצוא קשה שדוגמתן מצוייגת,
הישראלית.

 סי- הקטע, הקרגת שהסתיימה לאחד דק
 צוות על-ידי צולמה הכתבה כי הקריין סר

 בארצות־הברית. תחנת־טלוויזיה עבור חוץ
 הסי־בי־אס לצלם איפוא, מגיע, הצל״ש

 שלו ולמקליט בן־דור, אלכם בישראל
עבו כדי תוך נפצע שאף חמל, יהודה

הצילום. דת
לצילו אלה צילומים להשוות מאד קל
 מיסטר במרחק יום באותו שנערכו מים

 רז מנשה בסבסטיה. משכם, קילומטרים
 צעירים של תיאורים אותם תאר ושוב שוב

 ראיוגות אותם ושוב במעגלים, רוקדים
שי מועמדגוש־אמונים. מנהיגי עם

מיכרז
צלייג

 חוסר־הכישרון לטלוויזיה די לא אם
 לעצמה לאמץ גם צריכה היא שלדדעצמה,

הלימו הטלוויזיה של חוסר־הכישרון את
 תוכניות טובות שבדרן־-כלל למדות דית,

 ועל־מה עלם הכללית. של מאלה הלימודית
 היוותה )9.12 ,,ג (יום שעבר השבוע של

חדשה. לנקודת־שפל ירידה
 הגן והבמאי לייכה לאה המפיקה

ץ כ  להקת־חובבים של סיפורה את סיפרו י
 בפרדם־כץ. תיאטרון, בשם עצמה המכנה

 שאינן בארץ עיירה או עיר כימעט אין
תפ אשר להקת־תיאטדון, לעצמן מקימות

 אותו של במימסד באלגנטיות לבעוט קידה
 בוודאי השקיעו התוכנית עורכי או מקום.
 מכל הגרועה את למצוא כדי רב מאמץ

 על יקרה חצי-שעה לה ולהקדיש הלהקות,
שלהם. והעצבים הצופים של הטעם חשבון
 של בחוסר-הכישרון די היה לא ואם
 והעריכה הביום הרי עצמה, הלהקה חברי

ה שצולם. למה להפליא עצמם התאימו
ומשעממת. גרועה תוכנית תוצאה:

הגל על
ה ח נאור ושגגה קטנה ברי

השי רשות להבטחות להאמין כבר קשה
 ההבטחה אך נאור, לאריה ביחס דור

תיק של שביב זאת בכל נותנת האחרונה
 שהוא נאור, שעורך פהדורות־החדשות ווה.
ר חרות של ח״כ שהיתה סי של בנה ת ס  א

 אפילו פלצות מעוררות רזיאל־נאוד,
ימ הפוליטיות שדיעותיהם המאזינים אצל

ועי נאור, של אי-האובייקטיביות ניות.
 בכל הקיצוניות הפוליטיות השקפותיו רוב

 מכל יותר מעידים עורך, שהוא ידיעה
עיתונאי. חוסר־כישרון על

 על בעיתונות שקמו זעקות בעיקבות
 הוא כי מוסמכים גורמים הודיעו נאור,
 האומר. למחלקת החדשות ממחלקת יועבר

 אולם בדצמבר, 1ל- התייחסה ההבטחה
 להציג מוסיף נאור כי הוכיחה לרדיו האזנה

 גם שלו האינפנטילי חוסר־הכישרוו את
זה. תאריו לאחר

״נאור דשות־השידור: הודיעה עתה
למח בינואר, 1ב־ בקשתו, פי על יעבוד

ממחלקת־החדשות.״ ת־האימר לק
 האחת: תמיהות. שתי מעוררת זו הודעה

 את שהרחיקו עד רב כה זמן המתינו מדוע
 ההעברה. יוזמת לגבי — והשנייה נאור,

 אילולא כי להבין היה אפשר זו הודעה לפי
 ממשיך היה הוא לעבור, מבקש נאור היה

בחדשות. הצופים את להלאות
 אומנם להשתולל. נאור הוסיף בינתיים

 המלים את לחדשות להכניס עליו נאסר
 הזמנת על כשמדובר אש״ף״, ״כנופיות
 זאת תחת אך האו״ם, למוסדות האירגון

 של שטופות־המוח מהדורות־החדשות היו
 המפונה ב״אירגון־הרצח מלאות נאור

למ החליטו, לדנבה הזמנתו שעל אש״ף״,
 ואנוואר ז׳יסקאר־דאסטיין הנשיאים של.

אל-סאדאת.

המסך מאחרי
ר ב ש מ א ה ב ה

ת ק ד ה מ ת ב שו חד ה
של הזעזועים למודת מחלקת־החדשות

לק נשימתה, את עתה עוצרת הטלוויזיה
 ספק ללא שיתחולל הבא המשבר ראת

 של שובו עם הקרוב׳ החודש בתחילת
מוושינגטון. אחימאיר יעקב

 בוושינגטון, כתב־הטלוויזיה לאחימאיר,
 הובטח, השבוע עורך קודס-לכן שהיה ומי
 הכתב תפקיד את יקבל הוא שובו עם כי

 מד בינתיים אולם הטלוויזיה. של המדיני
 שב- למרות אייל, אלי זה לתפקיד נה

 הוא מוושינגטון אחימאיר ששלח שדרים
אחר. תפקיד לכל יסכים לא כי הודיע

 חיים המחלקה מנהל סגן תומו באייל
 ידידיו כל תוסכים באחימאיר ואילו יכין,

המח מנהל ינסה שאותה הפשרה בחדשות.
 הצדדים שני על לכפות שילון דן לקה
 של המדיניים הכתבים יהיו ששניהם היא,

 יעסוק שילון של תוכניתו לפי הטלוויזיה.
 ואחימאיר ביותר כלליים בנושאים אייל

 הוא אייל ראש-הממשלה. למישרד יוצמד
מי וחוזר סישרד־החח, של אמונו איש

עמדותיו. על לולית
 ספק אין אולם זו, לפשרה הסכים אייל

 להיות וידרוש לה, יסכים לא שאחימאיר
למ הטלוויזיה- של היחידי המדיני הכתב

 כי הטוען שילון, של האופטימיות רות
 של ידידיו יודעים זה.״ בעניין בעיות ״אין

 תתקבל שלא במידה כי לספר אחימאיר
 בת לחופשת־ברוגז ייצא הוא תביעתו,
אחדים. חודשים

טלווירה ה ה פרוו

ה ב ץ חו ב ר ל

 אש יורקים המדינה שראשי למרות
לאח ניכנעת זו הטלוויזיה, על וגופרית

הדוג לחץ• עליה שמופעל פעם בכל רונה
 שפורסמה הכתבה היא לכד האחרונה מה

השבוע, במיסגרת האחרון השישי ביום

נאור עורף
כנופיות

 במים- האידיליים יחסי־העבודה נסקרו ובה
ישקר. וורטהימר, פטף של עלו

ב כתבה של תולדה היא זו כתבה
 הכתבת כיסתה שבה ימים, 10כ־ לפני מבט,

כל ח מי  ועדי־עוב- ראשי של פגישה רוו
 על ביותר חריפה ביקורת שהביעו דים,

וההסתדרות. הממשלה
 יצא רווה של הכתבה למחרת כבר

 כנגד עצמו רבץ יצחק ראש־הממשלה
 מוראל להורדת ו״תרומתה הטלוויזיה

 ממית- נבהלו רשות־השידור ראשי העם.״
 על רמז שאף ראש־הממשלה, של קפתו

בטל מסויימים עובדים בפיטורי ?!צויד
בשי רשות־השידור. חוק ובשינוי וויזיה,

 לעיתונות, ראש־הממשלד, יועץ שניהל חה
 טלוויזיה, מאנשי כמה עם פתיר, דן

מאזנת. כתבה על הוחלט
ם של כתבתו היתד. התוצאה ה ר ב  א

 של הכלכלי הכתב קושניר, (״כושי״)
 רב, כישרון בדרך־כלל המוכיח הטלוויזיה,

הכ בנהריה. האידיליים יחסי־העבודה על
 הצהרתי בטכסט לוותה אשר הארוכה, תבה

 המוכן ראש־הממשלה, את סיפקה מנוופח,
הטלוויזיה. עם להתפייס עתה

אל מו א ש■ ש ד ל ח פ נ

 הפנימי למיכרז הדובר. לפרשת ושוב
במ הדובר, תפקיד על השידור רשות של

 איש :שניים ניגשו אבנר ארי של קומו
 שי, (״שסיל״) שמואל והמנחה הרדיו

 רות לעולים השידורים מחלקת ועובדת
קירש.

 להחליט. שלא החליטה ועדת־המיכרזים
 אלא מהשניים. באחד אף בחרא לא היא

 יוכל שאליו חיצוני, מיכרז על הכריזה
המוע וקידש. שי כולל אחד, כל לגשת

התלב אחרי סירבה, פאר עדנה מדת
 והחליטה למיכח, לגשת רבות, טויות

לתוכניות־רדיו. יותר עצמה להקדיש
 להיות צריכה היחד. אחרת מועמדת

 לישכת של ותיקה עובדת בהירי, ריבקה
 רצוי לא כי הוסבר לה אולם הדובר,
קשו שהיא מאחר מועמדותה, את שתגיש

 שבגללו אבנר, של הדוברות למחדל רה
הוא. סולק

פ קו ס שהגחמץ ה

להפ כדי במייוחד כישרוני להיות צריך
 בשבוע הפסידו שאותו הסקופ, את סיד

 בתוכנית יב? וחיים אייל אלי שעבר
אלץ. ינאל ושר-החוץ ראש-הממשלה סגן עם מוקד

 כל כימעט אלון את שאלו השניים
נמ אך המדיניות, בתחומי אפשרית שאלה

 ראש־ של הפשרה על אותו מלשאול נעו
סבס מתנחלי עם ושר־הביטחון הממשלה

 בתוכנית העניין את לפוצץ רצה אלת טיה.
 לא כך, על נשאל שלא מאחר אך מוקד,
 שלו הפרטי וד׳פיצוץ לדבר. מקום מצא

 סיעת בישיבת היום, למחרת רק בוצע
בכנסת. המערך

 שאייל הוא שמאחרי־הקלעים הסיפור
 של יועצו עם התוכנית לפני ישבו ויבין
הש על איתו ודנו בדאץ, חיים אלון,
השדר שני שלו. השר את שישאלו אלות

 בממכר. אלון את להעמיד רצו לא נים
 חיים סבסטיה• עניין את העלו לא ולכן

 משום הנושא את הזכיר לא מצידו, בראון,
 יישאל אלת כי מאליו ברור היה שלדעתו

כך. על

א ת ראו ל ק א רנ סינאטרזז פ

 שעבר בשבוע ששודרה לאחר עתה רק
 התגלה סינטרח, פראנק עם התוכנית

צי על בטלוויזיה מאחרי־הקלעים המאבק
 האומה בבנייני סינטרה של המופע לום

בירושלים.
 של סכום דרשו סינטרה של אמרגניו

 את לצלם הרשות עבור לירות אלף 35
 סינטרה על״ידי נתרם זה סכום גם המופע•

 ארנון מנהל-הטלוויזיה, ירושלים. לקרן
 יצחק בעברית התוכניות ומנהל צוקרמן,

 כזה סכום להוציא התנגדו שימעוני,
סינטרה. של המופע על

 הוא הסכום כי להם שהוכיחו■ אחרי רק
 הגדולים סכומים מקבל סינטרה וכי אפסי,
 את לצלם הרשות עבור פי־עשרה לפחות

 ״מצי- לפניהם כי השניים שוכנעו מופעיו,
הכספית. להוצאה והסכימו אה״,

ב עלוב היה עצמו שסינטרה למרות
הת הרי קולו, את שאיבד מאחר תוכנית,
 כלל. מובנת אינה השניים של נגדותם
ה על־ידי המצולמות התוכניות מעטות

 וב־ ,לירות אלף 35 רק העולות טלוויזיה
 אשר בינלאומי בזמר דובר זה מיקרה

האזנת־שיא. ללא־ספק, היתה, לתוכניתו
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