שיחר
לקראת שידור
הטלחיזיה במזגן
בימים לוהטים ,שביהם מתגנב לו מזג
האוויר לעמודים הראשונים בעיתונים והראש :מתערסל ומתמלא ׳בארבעים מעלות
של חום לח — יקש להודות ׳במיוחד לעור 
כי -מהדורת מבט של י) 1ם,ד׳ 81׳
־איבדו; את..מיגגם־ ה ^לי -שי'.־עג^ &וויר/ממווזג ה&ש!
זיהלונ^ת
של -חורף יקסום: .אפשר היה לכבות לרגע

לפתיח-ה הביוא בן־״שי תמונות מתוך רד
אוקטובו־פסט ,פסטיבל סבירה של מינכן,
בירת בוואריה .הקטע השלם היה כמעט
סיירטון העומד בפני עצמו .הראה צדדים
מוסרים של -האופי הגרמני העממי שבעיני
הישראלי מתקשרים בהכרח לתמונות אח 
רות של המונים גרמנים בז-מניס אחרים.
■קגוב״־ — ■יימשקט הזה מיז־הר
;';אזי■'נם כאי;1יו
שליייי^׳מ^^־-ממוצע למראה 'הבוו^רים:
המשולהבים הצועדים בתהלוכת יהפתיהה

ואת הים הסוער ^ -ג-ר.קע ^ ' :ם ד ^  #ו י  # ^ .ו
שטיפסו,לשיאים של**״***;'ל - :׳^..לי &רבאן;#ב•'ילא היזל;'>צורד-בדיברי הסבר
ומי שעוד לא מאמין שלטלוויז״ד ,באר׳ו ואכן .הם רדו מעטים- / .
הזאת יש כוח בלתי־רגיל ליצור עובדות
מיפגש נקודות־מבע .רון בן־ישי
הדשות — עובדה :ביום ה׳ בערב ינושביר יודיע ■מהו הדש ומידה .אלא שאת הטיפול
החום — יום לפני המועד שהבטיח החזאי.
בנושא היהודי הוא ■מותיר לסרט -השלישי
הטלוויזיה שברה אותו ,בכך אין ספק.
ביסידרה ,ודרך מעביר ימהיר -אל תמונת
רכבת נוסעת ,רכבת של היום שמזכירה
רכבות !מאז — ההא ■שיב אל הנם הכלכלי
•של גרמניה החדשה .בן־ישי ילא בחר
בסדר כרונולוגי או בירשקמת בעיות נוקשה
שעל־פיהן יצר את הסרט ,אלא הניח לדב 
רים להתגלות כאילו מעצמם .אין ספק
כי ישפע הסומר שאסף ■בעת שהותו ככתב
׳-רשות־סשידור בגרמניה הותיר בידיו אפ 
שרות לערוך .סלקציה קפדנית וכד מת־
גוון הסרט בקטעים דוקומנטאריים ממיל־
חמת־העולם- ,ממישפטי נירנברג ,מגר־
סרטים דוקומנטארייס בהפקה מקורית
הם עדיין חוליה חלשה בתוכניות הטל  ׳מניה שלפני יעשר שנים וממעמדים בני־
זמננו ׳שצילם בן־ישי עצמו.
וויזיה הישראלית .כאשר עושים ■כאלה,
הריהם בדרך־יכלל מרותקים לזנב החד
הקטע המציג את הבורסה הגרמנית ב 
שות )במבט שני( ,או צמודים לבעייה חב די סלדורף ■ככוורת דבורים רועשת ,כאשר
רתית כלשהי בעלת ״רדבטחאקטואלי־רל -על רקע ההתרוצצות סבלתי-סוסקת של
והאנטי״ )כגון ׳סרטי תעודה ואו הסירטוגים הברוקרים וצעקות הכרוזים נשמעים דב 
המשולבים בשעה השלישית(.
• ריו השקטים ,הלא־וטליצייס ושל בן־ישי
רון בן־ישי ,שביים ׳והפיק את הטרי  ׳שעורר השוואות -ומפליג לעניינים אחרים,
לוגיה על גרמניה !שהסרט הראשון מתוכה קטע זה יהיה שוב ישיא קולנוע !ודד,מאתי
הוקרן ביום ה ,האחרון )תעודה — הנס ושיכול היה■ -לשמש סיריטון קצר בפני
הכלכלי של גרמניה החדשה( ,לא נרתע
עצמו.
קשבידת -דעות קרומות ׳ודפוסים ישנים.
הד-איוניות ,והם לא היו מעטים ,ששולבו
הוא העדיף שלא ללכת על ביטוח- ,השקיע
כנראה עבודת־נמלים יסודית של מחק-ר בסריט ,לא פגמו ברצף -שלו -ובעיקרםצולמו באתרי־התרחשות לאוסייניתטיים ,כ־
ואיסוף חוסר- ,והתוצאות מדברות בשם
יגון וחאיוינות עם -הפועלים שצולמו בבית־
עצמן.
החרושת יאו ראיוגות עם יםיתם אנשים
הסרט מגיע אל חצופה דרך גקודת-סמבט
׳שנערכו במיסנ׳אה מקומית ,שם פתיחה ה 
האישות !מאד של יוצרו ,ומי שהיד .זר
בירה :את סגור ליבם ושל השותים וגילתה
בגרמניה ,אך זר היודע להביט ולהקשיב
את החרדה מפני ׳הריקנות המקננת בליבם
וגם ׳לשאול את השאלות הנכונות ,ובזר —
של אלה שיש להם כמעט הכל.
המיפגש בין נקודת־הטבט האישית של
רון בין־ושי ,לנקודת המבט האישית של
גר,מינים רבים שפגש ׳בדרכו הצטרפו ל 
תעודה על־אישית -מרתקת על גרמניה דד
הדשה.
אמתין בסקרנות ;לשיני הסרטים הבאים.

סנסציוני ׳שהפך למוקד של דיון ציבורי-
פוליטי ונסתיים ובגינויים של המגנים.
סכנה אורכת מכפכים .סיפור מיש-
פטה של ׳שורת־המתנדבים ,היה ומישדר
רדיו )בעריכת דוד מרגלית( שעסק ב*
מיישפטה המפורסם !של שורת המתנדבים
מול מי שהיה אז סגן מפכ״ל המישטרה,
עמום ׳בדגור״וו) .רשת בי 19 .(27/8 ,שנים
עברו :מאז פסק בית־הדין המחוזי לטובת
עמוס בן־גוריזן ,אך הפרשה יכולה נשמעה
אקטואלית בצורה מרגיזה .מרגיזה —
׳משום שמאמציו־״ הנאיביים אולי ,של שד

ס

העין האישית

טחנותעזרוח
טוחנות את זזצדק

שדרן כן־ישי
הדברים התגלו מעצמם
עומד תמיד ומן -הצד- ,מבקר לילא הרף,
יומה גם זיר יהודי וישראלי שיביעבורו מדבר
כל גרמני !כשני קולות לפחות ,האחר בן-
זמנינו והאחר — ׳בן־יזמנים שאוהבים לש
יטת.
ר-ון ■בן־ישי אינו ׳חושש לשלב את הגי
גיו ואף יאת סיוטיו בתוך התמונות■ ,ובכך
הופך את הצופים ׳שותפים בחוויית הגילוי
׳והחישו ף ישלו -את גרמניה .יותר !מעשר
דקות חלפו בטרם הגיע הסריט לראיון
הראשון ישלו .הפתיחה דיברה בשפתו שלקולנוע אישי ,קולנועי!מאד! ,ודברי ההסברהצנועים והאינטליגנטים שליוו את סתמו־
נות הבליטו את העריפה המעניינת והד
ריכו את הצופה במעקב אחר רצף האסר
ציואציות שסללו התמונות.
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היום ,כשאומרים בפרהסיה דברים בג
נות המישטרה ,זה סבר נשמע שיגרתי,
כמעט ,משעמם .שום דבר שייאמר כנגד
המישטרה כבר לא יוכל כנראה לזעזע.
מפכ״ל המישטירד■ ׳חיים ■תבורי ,התייצב
להגן עליה מפני התקפה מ-סוזרת של רם
עברון ודן סיממה !במוקד )יום ד׳.(24/8 ,
הגנתו לא נשמעה ׳משכנעת במיוהד ,למ 
רות ׳גישתו האלגנטית והמאופקת ,ולמ
חות שסירב להגיב על תלק !מן השאלות
נטענה ושאינו!מביר את העובדות אף שהןפורסמו כבר בעיתונים .גם ההתקפה לא
השיגה את יעדה .פשוט ומשום ושהיו יותר
!מדי יעדים :ההל בשיטות העבודה של
סמישטרד ,המזכירות את ומי התורכים,
עב-ור למחדלים !בפרשיות הפשע המאורגן
ופלה באינסוף שביבי פרשיות שהעיתונות
מלאה בהם.
פעם יכולה הייתה כל אחת -מן השאלות
ושנשאלו ׳סאן לזעזע יאת ׳אמונתו של האזרח
התמים בכוחן של -טחנות הסדר ,החוק
׳והצדק במדינה.
פעם היה הכל אחרת.
היו זמנים ,כאשד פירסום -דברים בגנותו
של קצין־!מישטדה -בכיר ,העמיד את כלהמדינה על הרגליים ,גרר מידשפט־דיבה

קלאודיוס אף הוא הצטרף סוף־סוף אל
ממלכת המתים ,וחיוכו האירוני ,החכם -ד
המעוות יחסר לרבים מן הצופים בערבי־
השבת .הסידר-ד .הבאה במקום אני קלאוד־
יוס נשמעת אמריקאית מאד ,סידרתית
מאד ,הרחבה של סדרות צנועות יותר
)כאלה של ימות־החול( מבחינת היקף ה 
תקציבים ,כמות שמות השתקנים ואתרי-
צילום ,הכל בסיגנון הוליוודי ישן ובטוח.
במרכז העלילה עומדים שני מנהלי־
עסקים המתנגשים זה בזה במאבק־כוחות
מר על נשיאות באימפרית בנקאות גדולה
העומדת לפני סכנת התמוטטות .שני ה
גדולים הם קירק דוגלאס )בתפקידו של
אלכם ונדרוורט( וכריסטופר פלאמר )ב
תפקידו של רוסקו הייוורד( ,אשר בעיות
בחייהם הפרטיים משפיעות על ■היריבות
שביניהם ומאפשרות לשלב בסרט גם את
דמויות הנשים )סהן פלאנרי בתפקיד -מאר־
גו ,אהובתו של אלכס ,אן באקסטר בתפ 
קיד אחת ממנהלות הבנק ,ועוד שחקניות
ותיקיות כיג׳ואן קולינס ,ג׳ין פיטירס ,מא־
ריסה סאבו ועוד(.
הפרק הראשון ישודר בליל־השבת .ה 
קרוב ,2.9 ,בשעה .21.20

ש1י בל שי□ במקו□ אוווד

והמבט הציבורי

ס

הבנקאי□ במקום קלאודיו□

תובע בן־גוריץ*
חומר־נפץ דרמאתי
רת־המנד-בים להילחם בשחיתות במדינה
ישל ישנות החמישים — נכשלו ,נקטעו,
הושמו ללעג ולקלס ,וההתעלמות מאותם
דברים שעלים התריעה השורה אז —
נותנת -את פרותיה בימים אלה ממש.
לא ברור אם הזימון של פרשיות ד,מיש־
טרה האחרות ומועד השידור בשבת
האחרונה היה מתוכנן ומכוון — אך הוא
חיה ,מוצלח ביותר .המישרר היה מלא
ח-ומר־-נפץ דרמאתי- .ונראה כי אף אחד
מן הצדדים לא !מחק !ולא מחל .העורר
אמנם לא חציבם בעימות ישיר זה -מול
זה )וטעניץ היה ׳כיצד היו נשמעים אילו
כן עשה ואת( ,אלא שגם יכך בלטו הסתי 
רות יבין הגירסאות והבדלי העמדות שבין
אלייקים העצני ,ד״ר הנן רססורט וח״כ
שמואל תמיר — מצד השורה ,לעומת עו״ד
■מיכאל כספי ומפכ״ל המישטרה -לשעבר
יחזקאל סהר — מן הצד האתר.
אנשי השורד .שדיברו כאן הדגישו כי
קמו כתנועה ואידואליסטית ,לא־פוליטית,
■שמטרתה הראשונה היתה לסייע בקליטת
עלייה ובהדרגה נרתמו לרדיפה אחר ישחי-
תות ואותות של ריקביון במימסד.
באותם -הימים אהבו את זה יעוד פחותמאשר -בימינו ואיימו -עליהם -שירדפו או 
תם — אם לא יפסיקו .והם ,הרון־קי־שד
טיס של שנות החמישים- ,לא הפסיקו.
ביומים שבהם העיתונות כולה עמדה לצד
ד״מי-סיסד כדבר -טובן מאליו ,אפילו עיתון
הארץ שידוע היום ׳בגישתו הלוחמת יצא
אז כנגד שורת המתנדבים )פסידרת מאמ 
רים תוקפנית של ישבתי טבת( ,בימים
שבהם רק העולם הזה עמד לצידם וכנגדו
מומן !מכספי ׳המדינה שבועון קיקיוני בשם
רי-נזון — העזה השורה לפרסם !חוברת
!ש-נקראה :״׳סכנה אורבת !מבפנים״ .הימים
היו ימי  1958ה־״ברי !ביקורת על קצין
גבוה סמישטרה ועל פרשיותיו לא יכלו
לעכור בשקט.
כך החלה פרישת המישפט של עמוס
בן־גוריון נגד שורת המתנדבים .תוכנית
הרדיו הביאה ;מעט התרשמויות של מעט
,אנשים בקשר ,להשתלשלות המי׳שפט ,אך
המעט הזה הספיק כדי לצייר תמונה !שלמה
למדי ונרגשת יפאר.
בימים ׳אלה ,כששוב נלחמים דון־קישו־
טים למען המוסד והצדק מבלי שאפשר
יהיה לרעת !בבירור אם אמיתית מילחמתם
,או -מזוייפת, ,אולי כדאי לזכור כי זו תכו 
נתם של דון־קישוטים — שתמיד ייראו
!מזוייפים בעיני ■זולתם ,אותם שאינם נל 
חמים .שהרי רק רון־קישוטים מעזים לצאת
למיליחימה !ואפילו אין אוייביהם אלא טח־
נות־רוח ,ומילחמתס זו נחוצה ,׳בימים ש־
טחנות הצדק -טוחנות סל־כך לאט- .הלא
לכן כותבים עליהם שידים ,וסיפורים ועו 
שים עליהם תוכניות ברדיו.
*

אלא שבזה עוד לא גמרו לשנות את
דפוסי־הצפייד ,של ערב שבת .גם סרפיקו
הלך לו לדרכו ובמקומו באה סידרת־מתח
חדשה :הבולשת חוקרת ,המיסגרת נשמעת
מוכרת להפליא ,משתנים רק המקומות וה 
שמות .הפעם זה בלונדון ,יוד,גיבורים מש 
תייכים לחוליה ■הניידת של משטרת לונ 
דון ,יחידת־עילית שלוחמת בכל הדברים
האיומים והנוראים שיחידת עילית אמורה
להילחם בהם.
הגיבורים־יד,טובים של ד,סידרה הם ה 
בלש ג׳ק רינן )השחקן ג׳ון תאו( ושותפו
הסמל גורג׳ קארטר .ריגן הוא אב־טיפוס
של שוטר שכמותו ניתן למצ-וא בכל סירטי
המישטרה בתפקיד ראשי או מישני  :ה־
מיקצוען המושלם ,שוטר של  24שעות
ביממה ,אשר מסירותו לתפקיד כנר עלתה
״לו בהרס נישואיו ומרוב מרירות ,כנראה,
הוא נעשה קשוח ומשתמש בשיטות בלתי־
קונבנציונאליות המביאות אותו לידי הת 
נגשות עם מנגנת המישטרה .קארטר מו 
סיף תבלין בריטי מיוחד — הוא קוקני
טיפוסי ,שיכול היד ,למצוא עצמו בקלות
מן הצד האחר של המיתרס .אילמלא הוח 
דרה לתוכו תודעת השירות־ר,ציבורי על־
ידי מורה מסור בבית־ד,ספר
ד,פרק הראשון ,יוקרן ביום ו /ה־2.9
בשעה .22.50

פעמ״ם בשבוע ־ למישבהח
בגלי־צה״ל מ צי עי ם סיוף־סוף א ת ה ת ח לי ף
העדכני למשפחת שימחון הזכורה לטוב
של שנות השישים הראשונות .ביום ה׳
) 1.9בשער ( 16.50 ,פותחים גלי־צה״ל ב 
שידור סידרה משפחתית )שם זמני( .ח
סיד ת ,מציצה אל נבכי משפחה ישראלית
טיפוסית ובד ,אבא ,חיים מלצר ,בעל בית
דפוס קטן ,אשתו יפד — ,אחות מוסמכת,
!ושלושת בנותיהם  :תירצה ,מורה בת ,29
שולד — ,גרפיקאית בת - 25וזד,בית —תלמידת תיכון .הסידרד ,תובא פעמיים
בשבוע ,בימים שני -וחמישי ותשתדל להיות
אקטואלית ככל האפשר — מעין אספקלריה
מיידית למציאות הישראלית.
משתתפים בסידריה :אברהם מור ,דבורה
קידר ,אסתר גרינברג ומיקי מרין .כתו 
בים  :הילל מיטלפוינקט ומרים קיני .מביי 
מים :תום לוי ואפרים סטן ,ומפיקים:
מיכאל הנדלזלץ יורוני ענבר .בהצלחה ל 
יוצאים למיבצע הארוך.

גילויים מאסור■ הכתב
עוד בגלי־צה״ל  :הפעם גילויים החוש 
פים גם את סודותיו החסויים של העולם
הזה  :מהי דמותו של האיש המתגלה מאח 
רי כתב־היד של אורי אבנרי ? הגרפולוגי-ת
חנה קורן מתמודדת הפעם עם כתב־היד
של עורך השבועון ,שטוען כי גילוייה
הפתיעו גם אותו ,עם יהודה ברקן יועם
שאול ביבר .מנחה :מני פאר ,עורכת:
ציפי גון־גדוס ,זכל זה בתרגיל בחמש אצ 
בעות שישודר ביום ד 2.9 ,בשעה , 17.05
בגלי־צה״ל.

מו ס ר ע דו ת ב מי ש פ ט שו ר ת ־ ה מ תנ ד בי ם.
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