
שלת הישר הגב ממ

ם מול תקפלי מ ה
 בארצות־הברית. קשה עובד כץ שמואל

 נחלת־ ■חזון את ביזם, שם, למכור קל לא
בק נתקלים שלו ההסברה מאמצי האבות.

 המקומית, העיתונות אצל מרובים שיים
הקהי ראשי כבושה. באימה לו המקשיבה

 מן ושותקים הרדים יוצאים היהודית לה
 דיניץ. שימחה השגריר אצל עימו הפגישה

 מצליח שבו אחד מקום רק כנראה, יש,
 להישמע הליכוד של הסברת־היצוא איש

 תמיד כאן בבית. וזה — בבית״ ״כמו
הגי והטלוויזיה והרדיו מוצרי־יבוא, אהבו

 כקול הליכוד של מדיניותו את השבוע שו
יבוא. של קול — ממרחקים בוקע

 את איזנה כאשר הטלוויזיה, עשתה יפה
 את (מבט) החמישי ביום והביאה המצב

 ואת ניוזוויק, השבועון עורך של תגובתו
 המדינית לתוכנית ביחס המודאגת תחזיתו
 צימצום (קיפאון, כץ של מפיו •ששמע
מיליחמה). אולי לישראל, האמריקאי הסיוע

ביק השישי ביום אוועים יומן בהשבוע
 היום של האיזון את לאזן הטלוויזיה שה

 את להסביר נתבקש כץ שמואל החמישי.
 בכלל שהמצב הסביר והוא -שלו. ההסברה

 ל-שכנע מצליח הוא שבדרך־כלל נורא, לא
 לליכוד, צ׳אנס״ לתת ש״צדיד שומעיו את

ה הגב ״ממשלת את מעדיפים ששומעיו
 קשיים ״המתקפלים״. ממשלת על יישר״

 ב״פרו־ נתקל הוא כאשר רק מתגלים
ריקנית.״ מאלנותובש בעויינות ,ערמות

בעור החל משומעיו, לעשות״ורבים מה
 אר־ בנשיא בעקיפין, וכלה, העיתונות כי

 קלות הפרעות מגלים עצמו, צות־הבריית
 הקהילה אנשי את גם הנ״ל.' הסוג מן

 אלא כ״פרדערבים״. לסווג קשה היהודית
אופטימי. טיפוס כנראה, הוא, כץ ששמואל

ס
עזה של המיתוס

מתנפץ
 ניצלו המצרים מיתוס: זה רצועת־עזה

 אותנו הציל שרון אריק הפליטים, את
 הפליטים את הצילה ישראל הפליטים, מן

ומצ ויפים קטנים בתים להם בנתה כאשר
מקורות־תעסוקה. להם אה

 (״רצועת הלפרין נירה של תוכניתה
 ששת־ה־ למילחמת שנים עשר — עזה״
 רצועת- כי הוכיחה שבת), א׳, רשת ימים,
עישרות שרון. אריק רק לא זה עזה

שיחר
הגל על

א בת״ א ל*ד״ חדש אולפן
ה בתחנת־השידור היום שמתרחש מה

 שקורה מה לכל כנראה, אופייני, צבאית
 יודעת אינה אחת יד במערכת־הביטחון.

השנייה. עושה מה
 כי בהכרזה, יצא שר־הביטחון בעוד
 קצר זמן תוך יעברו גלי־צה״ל אולפני

 בקדחתנות השבוע מבוצעות לירושלים,
 שיהיה וגדול, חדש אולפן בניית עבודות
 בתל־אביב. התחנה של החמישי האולפן

 המשוכלל שיהיה האולפן, בהקמת ההשקעה
לירות. ממיליון יותר תהיה בתחנה, ביותר

הגי העבודות, לביצוע שההוראות היות
עוב מקווים ממישרד־הביטחון, ישירות עו
 לביטול רמז משום בכך שיש התחנה, די
 כך, או כך לירושלים. המעבר לדחיית או

 כבר מורגש נוסף אולפן בהקמת הצורך
בתח הגדול עומס־העבודה עקב רב, זמן
משוכנ הצבאית התחנה בצמרת בנוסף, נה.

המעבר על ההכרעה שתיפול עד כי עים,

 , קשה עבודה' שם עושים טובים יהודים
 1 הדב־ ומבפנים שנים, עשר מזה •אפורה

אחרת. קצת נראים רים
 ש״קיבל״ פליט אותו של בעיניו למשל,

 בכלל נראה לא זה ל״י, 35,000ב־ בית
 לו היו אחר. נס כל או כלכלי״ כ״נס

 והיום במסמיה, קרקעות הרבה ולמישפחתו
 טיבעי, כפיצוי לו נראה הקטן הבית ״יוק.״
מיוחד. הסבר דורש שאינו

הוא אף רב זמן מזה שם העובד יהודי

כץ שמואל
אנטי־שמיס כולם

 רצועת״ של הכלכלי הנס מן מתפעל אינו
העקרו הבעיות נפתרו לא לדעתו, עזה.

והפוליטיות. החברתיות ניות:
 היו עזה שאנשי נכון זה אין לדבריו,

ה השילטון תחת שנייה מדרגה אזרחים
המצ את מאד העריכו הם להיפך. מצרי.
 שלהם יצר-השילסון על שהתגברו רים,

פתו אופציה בחזקת הרצועה את והשאירו
 עצמם דאו העזתים פלסטינית. למדינה חה

 שסופחה הגדה בני על עליונים -תמיד
 על ״פלסטין״ וחתמו מחוסיין סלדו לירדן,

שלהם. בולי־הדואר
 עזתים אותם דווקא קיפחו הפליטים את

 לעיר שהגיעו הפליטים, מן שסלדו אמידים
 שלא חברתי פער נוצר הסרי־כל. ,1948ב־

 ל״י 35,000ב־ בית ושום היום, עד גושר
אותו. יפתור לא

אי מאד, ארוכה אומנם היתד. התוכנית י
 רדיד בהברקות משופעת לא למדי, טית

הוק היא אך דרמאיות, בשאלות או פוניות
 ומעמיק, אובייקטיבי רציני, לעיון דשה

 תוכנית תחת בו. לדון מרבים שאיו בנושא
— מילחמת־ששודהימים על נוסטלגית

 מי ליהנות גלי־צה״ל עובדי יוכלו לבירה,
למדי. ארוכה תקופה המשוכלל האולפן

חדש ■1איד*ו ה13עי1
 את לשנות בגלי־צה״ל החליטו סוף־סוף

ו התחנה, של המייושן האירגוני המיבנה
 היום, עד ברשות־השידיור. כמקובל לעשותו

 זקוקה היתד. בתחנה שהתבצעה פעולה כל
 נואר, מרדכי התחנה, מפקד של לאישורו

 ב־ הגידול עםשפירא- צכי סגנו של או
 •נוכחו התחנה-כיום, שמעסיקה כוח־האדם

 צנטר־ הקיימת הניהול ששיטת לדעת הכל
 מסקד-יהתחנה את ומאלצת מדי, ליסטית
 רכב, כגון שוליות בבעיות לעיתים להכריע

 תחולק מעתה טכניות:■ בעיות בפיתרון או
האצ תהיה ומדורים, מחלקות לפי העבודה

 יוענקו וכמובן י לעובדים, סמכויות-יתף לת
; חדשים. תארים

מא עתיד. מתנהל בתחנה מאחרי־ד,קלעים
 למנהלי- אם־כי החדשות, ד,מישרות על בק

 בד קידום הובטח לא שייבחרו המחלקות
מאמי עובדי־התחנה ובשכר. בדרגה זמני
 החדשים, השינויים שייקבעו שאחרי נים,

 לשי- לתוספת־שכר במאבק לפתוח יוכלו
החדש. לתפקיד בהתאם נויי־דרגה,

י :הם החדשים לתפקידים המועמדים מ  מ
 הקל; הבידור מחלקת כמנהל שפירא

מחליקת-תירמית־ כמנהל כן״ני, יצחק

בתו שעסק ומעניין חי מישדר נתקבל
המ לאור — מילחמה אותה של צאותיה
היום. של ציאות•

ס
שרוצה מי

מלך להיות
 שלו בהתקפת-הפחץ ממשיך אגמון יעקב

 בירה בתוכניתו חופש־הביטוי, נושא על
להי השבוע הוקדש המישדר ומצב־הרוח._

 בצוות: לבעייה. הקשורים החוקיים בטים
 אמנון עורך־הדין נגד כספי רם עורך-ד,דין

 (פילוסוף, כשר אסא הפרופסור זיכרוני,
 יהודה וד״ר רחמנא-ליצלן), ושמאלני יתי

 וחייל-מילואים פילוסוף, כן (גם מלצר
מצוא). לעת

 לצידו, הקהל את להטות הצליח כספי
 ולא־עקרד רגישים נימים על שפרט שעה
 ד,חוש*ש קטן, אזרח כל של בליבו ניים

 והאינד הכבירה הגדולה, העיתונות מפני
 האיש של חוסר־הישע על דבריו תנית.
 ודרישתו במחיאות־כפיים, זיכוהו הקטן
 לזכויותיה זכויות־הפרט בין ״איזון״ ליתר

נוסף. בפרץ אותו זיכתה העיתונות של
 הדיון את להחזיר ניטה מלצר יהודה

 ז כותבים מי על יותר■ עקרוני לנתיב
 שהם הדברים, מטבע בעיקר. המנהיגים, על

 להיות רוצה ״אתה עצמם. את חושפים
 יהודי סתם על עליך.״ נכתוב — מלך

 מל- של ישן (תסביך במילואים המשרת
 אישי־ציבור שיידעו, אז כותבים. אין צר),

הסיכון. את לוקחים -שהם למיניהם,
 צבי רואיין התכנית של השני בחלקה

 מיפלגות, לענייני גלי־צה״ל כתב רימון,
העי שבדיווח האובייקטיביות על שדיבר
תונאי.

 הקודם. לדיון והדגמה עקיף, המשך היה זה
 מיפלגות, לענייני הכתבים לבעיית בקשר

 השיב — אחרת או זו מיפלגר. עם המזוהים
 ד,מיכ־ בעיית בעייה. באמת שזוהי צביקה

 אבל — בעייה היא אף תבים־למערכת,
 את לוודא ביקש (אגמון למזלו. שלו, לא

 של וסיווגם צינזורם בדבר התרשמותו
 ;העיתונים למערכות מיכתבי־הקוראים

מעוו תדמית יוצרת כזאת פנימית צנזורה
 לפי אותה ותופרת דעת־הקהל, של תת

עורך־המדור). של דעת־היחיד
 מיפלגות לענייני כתב הוא רימון צבי

 — חדש הזה העניין כל צבאית. תחנה של
 גלי־צה״ל הכל. בסך חדשים מיספר בן

על־פוליטית. תחנה להיות אמורה
 הכנה הצהרתו עם זה כל מסתדר איך

 אובייקטיביות תיתכן לא כי הכתב, של
עיונאי? בדיווח גמורה

 מחלקת־האד כמנהיל גרף ואהוד ואמנות,
מר.

 פועלת הקל הבידור שמחלקת לציין יש
 אחדים, חודשים כבר החדשה במתכונתה

 להעלאת מאד ממשי באופן שתרם דבר
האחרו ההפקה על תוכביות־הבידור. רמת

 התחרו יהונתן, נתן שירי שביצעו, נה
ה תקליט להפקת חברות־תקליטים, שלוש
 ומולי דר אליעזר ערפו שאותו מופע

שפירא.

רישיו! יבקש ■3א״
 בזכות הליכוד ראשי של הכרזותיהם

 וביטול בארץ פרטיות תחנות-שידור הקמת
ב יועמדו השידור, רשות של המונופול

המציאות. במיבחן קרוב
 להיות מתכוון נתן, אייכי ספו־השלום

 להקמת לרישיון בקשה שיגיש הראשון
במי פרטית. ותחנודטלוויזיזז תחנת־רדיו

 אג- כמה מתכוונים תאושר, שבקשתו דה
 תחנת־ להקמת בקשה להגיש שי־עסקים

נוספת. מיסחרית טלוויזיה
ל עתה מצפים השידור רשות בחוגי

 מיסחרי פירסום התרת על המאבק חידוש
 הזמן זהו שלדיבריהם, היות בטלוויזיה,

 חברות־ עם שנתיים חוזי־פירסום לחתום
 אותם שיקדימו ■לפני הגדולות, הפירסום
שיקומו. ■הפרטיות התחנות

■ המהירה החתונה ■■■ ■ י
)35 מעמוד (המשך
השופט. צהל במחלת־מין!׳ נגועים

מיל מהירות מרוב שבמעבדה, ״הסתבר
 גם צחקנו. נכונה. הלא המישבצת את או

 את לשלוח צורך היה אבל צחק. השופט
השו הסכים זה אחרי ורק לתיקון התעודה

 את נתן הזה העורך־דין בבקשה. לדון פט
 ויול־ רומיאו שמאז סיפר הוא חייו• נאום

 זה כמו כזה אהבה סיפור היה לא יה
 דמעות להתחתן. מוכרחים ושאנחנו שלנו
 על לנו חתם כאשר השופט בעיני עמדו

הבזק.״ לנשואי האישור

 הסכם
במכונית

ביד השופט שד האישור ם **
; < /  מוסיף בית־העירייר״״ אל רצנו /

 מאות שם ״היו ומספר. סטולוביצקי מייק
 נכנסנו אזרחיים. לנשואין בתור אנשים
 שם היו החתונות. אולם אל לתור מחוץ

 הביאו מהם כמה זוגות. עשרות כן גם
מתחתנים. אותם לראות הילדים את אפילו

 שכאן שלי ,המזל לקרן: אמרתי ״ואז
לג הספקתי לא !׳אחד אף אותי מכיר לא

אדי צעקה שומע ואני המישפט את מור
ה מה !סטולוביצקי ״מייק : רה ת עו א
!' ? כאן שה

 רואה אני מי ואת הראש את ״הפניתי
הנסי מוכנות בעל עמיר, נתן את לא אם

 לעירייה יום באותו שבא סברה־טווס, עות
יש בחורה עם אבל כן. גם להתחתן כדי

ראלית.
 הזה העולם של גיליון ביד החזיק ״הוא
 אצלצל שלא משלם אתה ,כמה ושאל:

 עושה?׳ שאתה מה על ואודיע מייד להם
 לבוא פקיד־העירייה לנו קרא ואז צחקנו

 שלא כדי למהר צריכים היינו להתחתן.
 לפני שם עמדנו שלי. הטיסה את אחמיץ
 אר־ דגלי עם גבוה, דוכן על שניצב הפקיד

בסרטים. כמו הצדדים, משני צות־הברית
 מי טבעת. לנו שאין נזכרנו ״פתאום

 מסתבר עורך־הדין. היה המצב את שהציל
 לו אמרה מהבית, כשיצא בוקר, שבאותו

 לחתן הולך אתה ,אבא, החמש: בת בתו
 הטבעת את קח טבעת. להם אין בטח זוג.

 מפלסטיק. זהב טבעת היתד, זאת הזאת.׳
 זו ובטבעת מכיסו הטבעת את הוציא היא

 שאת לציין, שכחתי אה, קרן. עם התחתנתי
ב במכונית, ערכנו בינינו הנשואין חוזה
לבית־העידייה. דרך

 לאמא הסבר
ת לי תו א ק

שראי־ החתונות ככל בדיוק היה ה ל
/  הטכס שנגמר אחרי בקולנוע. תמיד תי י /

 שנית עליו לחזור מהפקיד קרן ביקשה
 מבית יצאנו וככה אותו. לצלם שתוכל כדי

 אמרה ויפה,׳ טוב ,הכל נשואים. העירייה
 איך לי תסביר ,אבל החדשה, אשתי לי

 ששם לה ואומר שלי האמא אל אבוא
סטולוביצקי?׳ זה עכשיו שלי המישפחה

 איך :דומה בעייה היתד, עצמי ״לי
פרו עם שד,תחנתי שלי לאמא להסביר

שהצי שלי, המאמצת האמא טסטנטית?
נש לארץ, איתי באה מהנאצים. אותי לה

 אומות־ ״חסידת בתואר וזכתה כאן ארה
 השומרת ,73 בת אשד, כיום היא העולם״,

הקאתולית. אמונתה על
 במסעדה ארוחה לאכול עוד ״הספקנו

 לשדה-התעופה. ישר משם וטסנו צרפתית
הת אנשים לא־נורמלי. מחזה היה זר,

 מתחבקים אותנו לראות מסביבנו אספו
,רמ מכריז: בן־ארי כשעודד ומתנשקים

 ותראו התחתן עכשיו רק הזה הזוג תי,
 לבלות הולכים הם נפלאה צורה באיזו

 בלום־אנג׳לם היא שלהם: ירח־הדבש את
׳ והוא ——בישראלי

ב הייתי דקות כמד, כעבור זהו. ״אז
 היתד, אשתי, קרן, לישראל. בדרך מטוס

 אפילו אנחנו ללוס־אנג׳לס. בדרך במטוס
 שלנו. הנשואין חיי יהיו איך יודעים לא
 שאני מה אבל זה. על לדבר הספקנו לא

להת יכולתי בה היחידה הדרך שזאת יודע
 קרן פשרות. לשום מוכן הייתי לא חתן.
 עימה נמצא אני שכאשר היחידה האישה היא

 צורך מרגיש לא אני בחדר, לבד סגור
 שהייתי כמו אנשים, בחברת לבלות לצאת
לי.״ חסר לא גם וזה תמיד, עושה
לאהבה. הגדרה זוהי גם תרצו, אם

לדע זמן, במה מייק את שואלים וכאשר
 :משיב הוא מעמד, אלה נשואיו יחזיקו תו,

 עוד אני הזה. העניין על חשבתי לא ״עוד
 ואני שם כשהיא הזאת, בצורה אבל בשוק.

!״לנצח להימשך יכול •שזה חושב אני פה.
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