
 עד לשלושה ולפנות לחו״ל), (בדרך־כלל
 חוות־ את ולקבל ידועים מומחים חמישה
דעתם.
 מגיש הדו״ח, עם יחד התשובות, את

 אוניברסיטאית, לוועדת־מינויים הרקטור
 מחווה וזו הפקולטות, מכל נציגים שבה

 לדוגמה, פרופסור, דרגת של במיקוח דיעיה.
 כתוב חומר בלוויית להיות הדבר חייב
 תולדות־ כאשר הסנט, חברי מליאת לפני
 הביקורות, חוות־הדעת, המועמד, של חייו

 בהעתקים מופצים הוועדה ודו״ח התשובות
האוניברסיטה. סנט חברי לכל

 פרופסור כי טענו בחוג שונים מורים
 המלצות על אותם החתים אותם, הונה לזר

 וכי כפרופסור שוורץ זכארי של למינויו
א ראש־חוג, ל  חומר־רקע קל להם מסר ו

 לפניהם הצהיר שלזר היא טענתם עליו.
המיו הניסיון, הרקע, את בקפידה בדק כי

 וכי שוורץ, של האמנותיים והקרדיט מנות
 אחד הרם. לתפקידו מתאים אכן האיש

 את לבדוק וביקש שהתעניין המומחים,
 כי גילה שוורץ, של האקדמאי תיקו
 שוורץ זכארי של והאמנותי האקדמאי עברו
בערפל. לוטה

 ששמו בלון
שוורץ זכארי

 לפעול יכול לא זה מומחה גם ולס,
 הטרור שילטון מחמת מימצאיו, על־פי

הכפו ובמרצים במורים לזר שולט שבכוחו
 הוא מפניו, הפחד שלו. בפקולטה לו פים
 בזכארי לבחור אלה למורים שגרם מה גם

למ פה־אחד, לקולנוע כראש־החוג שוורץ
 בדרך־כלל נעשית ראש־חוג שבחירת רות

 המורים כל הצבעת על-ידי דמוקרטי, באופן
 מילה אף ידע לא ששוורץ ולמרות בחוג,
עברית. אחת

 טרח לא מעולם עצמו שוורץ זכארי
 משה הפרופסור של דבריו את להכחיש

 בביוגרפיה אחדים פרטים אולם עליו, לזר
לזר. דברי את םסותרי שלו

 האוניברסיטה, של לקולנוע החוג בעיתון
 תול־ 1973 ביולי נתפרסמו שבו קלוז־אפ,
 עימו, וראיון שוורץ זכארי של דות־חייו

 שימש שוורץ ״זכארי השאר: בין נאמר,
 וולט באולפני אמנותי כמנהל רבות שנים

 ושבעת שמיה בעשיית והשתתף דיסני,
 );1938( ונוד בלינקן וינקן, );1937( הגמדים
 בנזבי );1941( פנטזיה );1939( פינוקיו

 ).״1951( בארץ־הפלאנוז וטליסה )1942(
 דיסני באולפני שוורץ עבד זה, פירוט לפי
תמימות. שנים 14

 :שוורץ זכארי טען עימו שנערך בראיון
 למדתי ובו קטן, באולפן קצר זמן ״...עבדתי

 ולאחר באנימציה, הקשורים הפרטים כל את
 דיסני. לאולפני לעבור לי נזדמן קצר זמן

 הצוותים כל את מצאתי לאולפן כשהגעתי
 הגמדים, ושיבעת שלגיה בהפקת עסוקים

 ׳לאנשים חמוד באופן זקוקים היו והם
פיתחתי אחד סוף־שבוע במשך חדשים...

שוורץ זנאוי
 שולי. בתפקיד דיסני וולט באולפני שעבד
 הפרופסור על־ידי צורף לארץ, עלה כאשר

 רגליו דחיקת כדי תוך לחוג־לקולנוע לזר
 בשנו? ריצ׳רדסון. דון הנודע, הבמאי של

 ואף לקולנוע, החוג כראש התמנה 1973
 לפרופסור פרופסור־חבר־נלווה. בתואר זכה

ב יד היתה באנימציה להבין שהתיימר
בפקולטה. שבוצעו המוזרות הקניות שורת
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השחיתות למדעי וה הנקולב

 אושרה, וכשהצעתי לי, שנמסר רעיון
למנהל־אמנותי.״ הפכתי
לקול המומחים אחד ערך אלה כל לאור

 לעצמו הקרין משלו, פרטי מחקר בחוג נוע
 שנזכרו דיסני וולט של סרטיו כל את

 בהם, עבד כאילו שוורץ של בתולדות־חייו
 באחד אף מצא לא הרבה לתמיהתו אך

 של השתתפותו על שתעיד כותרת מהם
 מופיע לא כמדכן בעשייתו. שוורץ זכארי
 ביותר הגדול בספר מקום, בשום שמו,

 אינדקס שהוא דיסני, של ביצירתו העוסק
ביותר. מפורט
באוק 9ב־ מרצה אותו שלח שכך, כיוון

 דיסני, וולט לאולפני מיכתב 1974 טובר
 התעלומה. את למענו להבהיר ביקש ובו

 האולפנים, מן שנתקבל במיכתב־התשובה
 באולפני הועסק שוורץ ״זכארי נאמר:

 13ה־ עד 1936 באוקטובר 19מ־ דיסני וולט
 תקופת־ של מרביתה במשך .1940 באוגוסט

 (כלומר, 1.3ץ0111 ]ץן3כ־ח עבד הוא זו זמן
 אותן ומתאים הדמויות את הרושם צייר

 בשנת קצרה בתקופה הבמאי). לדרישות
 הכותרת הסיפורים. במחלקת עבד 1940

 היתד, אי־פעם שקיבל היחידה (קרדיט)
 מתוך הקוסם שוליית בקטע כמנהל־אמנותי

פנטזיה. הסרט
 וולט אולפני של מיכתב־התשובה מתוך

 שוורץ זכארי :דברים כמה מסתברים דיסני
 14 ולא שנים, מארבע פחות שם עבד

 מנהל-אמנותי היה הוא בקלוז־אפ. כטענתו
 שלם, סרט מתוך דקות 20 בן קטע של רק

 בארץ, שנערכה הסרט של חוזרת ובהקרנה
 מתוך אחד היה זה בקטע שגם הסתבר
ש והאחרון ״מנהלים־אמנותיים״, שלושה

 הראשונים השניים שמות הסדר. לפי בהם
 סירטי יוצרי של המלא באינדקס מופיעים

 נזכר אינו זכארי של שמו דיסני. וולט
כלל. שם

 דיסני וולט אולפני שהמציאו נוסף אישור
 כ־ עבודתו בתוקף שמא שהתעניינו לאלה

 לעיצוב גישה לשוורץ היתר, איש־עימוד
 חד־ הוא גם היה הסרטים, של האמנותי
 סמכויות שום אין העימוד לאנשי משמעי.

תפקידם. שתובע למה מעבר
 אותו פנה התרמית, מגודל כולו נרעש

 תל- באוניברסיטת בכירים לאישים מומחה
 רשימת תגליתו. על להם וסיפר אביב

 זכארי של ״סודו״ להם שנודע האישים
 אהרון הבאים: האנשים את כוללת שוורץ
 ;הפקולטה מזכיר אז שהיה ששר,

 אך שסיים סימונסון, שלמה הפרופסור
ד,אוני כרקטור תפקידו את אלה בימים

 שהיה דורון, אהרון (מיל.) אלוף ברסיטת;
 פלג, גדליהו האוניברסיטה! נשיא סגן אז

לב־ארי, שמעון ;האוניברסיטה מבקר

 הפקולטה כמזכיר לתפקידו אז שנכנס
 לזר משה הפרופסור וכמובן לאמנויות,

.1974 שנת בסוף עוד היה זה עצמו.
 לא בעלי־תפקידים־בכירים מאותם איש

 מבקר־ :בתגובה ברצינות. לפרשה התייחס
 לטפל סירב פלג, גדליהו האוניברסיטה,

 טיפולה את תסיים שהמישטרה עד בעניין
 להסביר מוכן היה ׳ולא ברמן, דני בפרשת

 סגן־ ,דורון אהרון המשונה. הנימוק את
 הוא הנושא כי טען האוניברסיטה, נשיא

 הרקטור ואילו הרקטור. של טיפולו בתחום
 מילמל סימונסון, שלמה הפרופסור עצמו,

 ושוחח שקופים, תידוצי־התחמקות במבוכה
התו העניין. על לזר הפרופסור עם אומנם

 פיטוריו היתד, שיחות מאותן היחידה צאה
הפרשה. את לחשוף שהעז המומחה של

 המיברק
המפיץ של

 הסרטים מפיץ גם נכנם ,1975 יולי ך*
 שיגר שווילי לתמונה. שווילי מיכאל ^
 שאך האוניברסיטה לנשיא אישי מיברק אז
בן־שחר. חיים הפרופסור לתפקידו, נכנס זה

 שבן־שחר, תיקווה מתוך נשלח המיברק
 לאחר שלו הפופולריות בשיא אז שהיה
 יעשה ועדת־הרפורמד;-■במיסוי, בראש שעמד

 לאמנו- בפקולטה המצב להבראת דבר־מה
 במילים נוסח המיברק באוניברסיטה. יות

 מיכאל של כמינהגו ובוטות, ישירות
:שווילי

נכבד, '״נשיא
 רבות שנים שפעל מובהק ״כאיש־קולנוע

 לעתיד וחרד בישראל, הקולנוע בענף
המד נושאים כמה להבהיר ברצוני הענף,
אותי: איגים
 החוג ראש קיבל מה סמך על •

 זכארי מר לאמנויות, בפקולטה לקולנוע
 באוניברסיטת פרופסור התואר את שוורץ

? תל-אביב
 את קבעו לקולנוע מומחים איזה •

 חוג- ראש לשמש שוורץ של כישוריו
1 לקולנוע

 העובדות מהימנות את בדק מי •
 לתיק שנמסרו בתולדות־החיים המופיעות
 בעיתון פורסמו ואף הנ׳׳ל של האקדמאי
 האומר מיסמך בידי יש ? 1 מם׳ קלח־אפ

 אדם כיצד תמה אני שם. מהאמור ההיפך
 דברים הנ״ל בעיתון מצהיר אשר כשוורץ,

 שפורסמה לי ידוע לא ואשר לא־נכונים
באוני חשוב בשירות נמצא הכחשה, מצידו

ותלמי־ אחרים מורים גורל וקובע ברסיטה

ארי ץ זכ ר ש שוו מ ם שי ת שני תי כמנהל רבו לפני אמנו או ט ב ל סני וו ת והשתתף די שי  בע
ה שלגי שבעת " ם״, ו די מ קן, ,1937 הג קן "וינ לינ ", ב ד נו " ,1938 ו קיו נו פי " 1939, 

ה״, טזי פנ " 1941, ," בי מ ב ה 1942 " ס לי ע ״ ת", בארץ ו או  שנות בתחילת .1951 הפל
ה הארבעים ן הי סדי בי " מי . י י א . י פ . ו י ת " שנו ם וב שי מוי עסק החמי ב ת. סרטי ב מ  פרסו

א ביום ש הו רי באחד משמ ע החוג ממו לנו קו ה ל זי י לו ט טת ו ברסי ב. באוני בי א ל- ת

 זכארי של הרישנזית הביורגאפיהביוגראפיה -1 ט - אוטו
וטלווי לקולנוע החוג ראש שוורץ,

 אוונותי כמנהל רבות שנים כביכנל, שימש, הוא כי טוענת (למעלה), באוניברסיטה זיה
 שנים. 14 של תקופה משך סרטים בעשיית שס והשתתף בהוליווד דיסני וולט באולפני

 באולפנים שהועסק כמי שוורץ זכארי מופיע למטה), (מיכתב דימני וולט בארכיוני אולם
הסיפורים. התאמת במחלקת ובחלקן כצייר־דמויות עבד שברובן שנים, מארבע פחות
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דים־לעתיד.

 בכיר בתפקיד אנשים כי לי, נודע 9
 ארנן מר מדכז־החוג כמו בחוג־לקולנוע,

לאוני ומכרו מעמדם את ניצלו צפריר,
 באלפי שלהם הפרטי הציוד את ברסיטה
 לדעת ברצוני ייעשה. שלא דבר לירות,

זו.״ בשמועה אמת יש אם
האוני שלחה המפיץ של מיברקו על

 לידיו שהגיעה מזורזת, תשובה ברסיטה
 את ששלח אחרי בלבד ימים חמישה

 :נאמר האוניברסיטה בתשובת מיברקו.
 החשובות הנקודות את בקפדנות ״בדקנו

 למדים נמצאנו המפורט. במיברקך שהעלית
 הגופים נהגו הנזכרים המיקרים בכל כי

 האקדמאיים להליכים בהתאם המוסמכים
באוניברסיטה. המקובלים והנוהלים

 להודות לי נא הרשה פנים, כל ״על
 תשומתזליבנו. את להסב שטרחת על לך
 אוניברסיטת דובר אייל, צבי :החתום על

תל־אביב.״
 סנט חברי ראו לא הזה המיברק את

 שמיברק בנימוק מעולם, האוניברסיטה
 מעניינם אינו פרטי, אדם שכותב זה, מסוג
 בן־צבי, יחיאל דובר־האוניברסיטה, כלל.
 אכן בן־שחר הפרופסור כי בתוקף טוען
שהת מכאן בו. וטיפל המיברק את קיבל
האוני נשיא של דעתו על נכתבה שובה

ב תשובה קיבל לא הזה העולם ברסיטה.
 שלא כשם האוניברסיטה מנשיא זה נושא
 לאנשי שהוצגו רבות שאלות על נענה

בכירים. אוניברסיטה
 מתן על חרם הטילו האוניברסיטה אנשי

תשו לקבל שניסה העתון כתב על מידע
 סירבו המזכירות הרבות. לשאלותיו בות

 ביקש שעמם האישים עם הכתב את לקשר
 הפרופסור הרקטור, הגיע לשיא לשוחח.
 שפופרת־ את טרק אשר סימונסון שלמה

לחלוטין. בלתי־אקדמאית בצורה הטלפון

 עוזרים כך
לחבר

 בין שחלפו הספורים הימים משך ^
ה לבין באוניברסיטה המיברק קבלת ^

 טרחה לא שווילי, מיכאל שקיבל תשובה
 כפי המיברק, תוכן את לבדוק האנויברסיטה

 של כישוריו את לבדוק טרחה לא שמעולם
 כל לאנימציה. ה״מומחה״ שוורץ, זכארי
 מן מייד אותו מערטלת היתה בדיקה

 בחיפויו לשווא, התהדר שבהן האיצטלות
לזר. משה הפרופסור פטרונו, של

 שוורץ, זכארי פרשת חשיפת על נוסף
 פרשה במיברקו שווילי מיכאל ציין

 לאמנויות, בפקולטה הקשורה נוספת
המרכ האנשים אחד מעורב שבה
מרצה צפריר, ארנן :בפקולטה זיים

 .1975 בשנת כמרכז־החוג נתמנה לקולנוע,
 המגן החוג ממורי היחידים בין הוא צפריר

 טענות מפני ושוורץ לזר הפרופסורים על
 מפעם נגדם היוצאים האחרים, המורים

זאת. לעשות מצויינת סיבה לו יש לפעם.
 המחלקה על ביקורת שנמתחה למרות

 למכור צפריר הצליח ציוד, קניית בענייני
 שכבר שלו, הפרטי ציוד־ההסרטה את לחוג

 דיקן של ובאישורו בידיעתו וזאת התיישן,
 למשל, כך, לזר. משה פרופסור הפקולטה,

 1975 בשנת לקולנוע לחוג למכור הצליח
 זוהי שלו. המיושנת מצלמת־הקולנוע את

 ״בלימפ״ בעלת 5/1מסוג.י מ״מ 16 מצלמת
 רעש להשתקת ׳ומסורבל כבד (תא־תהודה
 אנשי־ את משמשת אינה אשר המצלמה),

שנים. מעשר יותר זה בעולם הקולנוע
 החוג מורי לפני המצלמה הוצגה כאשר
 בעיסקה כי כלל להם נאמר לא לקולנוע,

 שמחירדשלו ה״בלימפ״, רכישת גם כלולה
 המצלמה ממחיר והכפיל כמעט בלבד

המצ כאילו להם שהוסבר הפורים, עצמה.
 אפסי, במחיר או כתרומה לחוג תינתן למה

 בהס־ שימוש בה ׳ולעשות לקבלה הסכימו
 שהרי קול, בהקלטת משולבות שאינן רטות
 חזק רעש המצלמה יוצרת ה״בלימפ״ ללא

 בעת סימולטנית הקלטת־קול מאפשר שאינו
הצילום.

 ארנן מידי נקנתה אומנם המצלמה
 החלק על ידעו ,לא המורים אך צפריר,
 בעת ידיעתם. ללא בעיסקה שנכלל הנוסף,

 לעיס־ ה״בלימפ״ של מחירו הוסף המכירה
 גדול ברווח להיפטר הצליח וצפריר קר״
 שאין כאבן אצלו ששכב המיושן הציוד מן
הופכין. לה

 לירות. אלף כמאה היה הקנייה מחיר
 אז, לקנות, היה אפשר מחיר באותו

וטובה. חדישה מצלמת־קולנוע
■ מאור משה

הכא) בגיליון הסידרה (המשך
ר9 ■■״—!!


