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במדינה
)36 מעמוד (המשך

 מסוג מעצר בבקשות ושיבחה כפר שהפך מד,
 שהוגש ׳רב־מישימעוות יסודי מידע — זה

 לפרק־ או שלזזשודים !מפלי ׳בסתר, לשופט
!איליו. גיישה ׳תהיה ליטס

 ׳אברהם של פרקליטו ■יתוקן?' בל נזק
 כל ׳שאין טען ל״דסקי, צבי עורך־הדין כץ,

 זה מעצר וכי לקוחו, של למעצרו בסיס
 שימצא לכץ, יתוקן יפל ונזק להביא עלול
 נאחז הוא שבה מהעבודה מפוטר עצמו

 לשכנע ׳ניסה זאת, לעומת היכל, בציפורניו.
 חשוד היה שכץ בהדגישו, השופט יאת

 התנכלות. ׳ומעשי פיצוצים בשורת בעפר
 קרייית־אונו מישטרת מפקד של אלה דבריו

ב יחשוד היה כץ שיכן לאמיתה, אמת היו
 ביית־הקסה לפיצוץ שיגרם מי׳טען־נפץ הנחת

 יותיר ליפני ב׳פרדם־כץ הדון האחים ישל
 עצור כץ היה לכן קודם ושנה מחודש.

 בית־קפה פיצוץ שיל בחשד יום 30 ׳פטשך
בקריית-איונו. אחר

 השופט, לפני לציין ישכח היכל רב־יפקד
 ראיות נמצאו לא הללו הימיקריים שבשני

 לדין. שיועמד בלי שוחרר והוא כץ נגד
 במכונה־ כץ נבדק ביפרדס־כץ הפיצוץ אחרי
 אותו שיחררה ואז יאמת דובר נמציא אימת,

 על־ידי כך על ׳שנשאל היכל, המייש׳ט׳רה.
זה. פרט ידע לא לידסקי, הפרקליט
 את הדיון, בתום ישלח, בן־׳של׳מה השופט

 לצורך ימי־מעצר לשבעה ׳והאחרים כץ
החקירה. המשך
 בעייתו־ נוספת פעם פורסם כץ של ישמו

ישוח־ שבוע ׳כעבור ירימה. תרועה בקול נ׳ות,

כחלון חשוד
!אבטיח לא

 מבלי דקה, דממה בקול החישיודים יכל רירו
 מצאה לא המישיטרה ׳כליל. יפורסם שהדבר

 כלשהו מעשה־פשע לבין יבינם קשר
 או החשמל עמוד עם המגע אולי, (מילבד,
 ביבר יזה כץ אברהם שלגבי ׳אלא המזלג),

מדי. מאוחר היה
 — !הממשלתי בביתיהיחולים עבודתו

 מצויינת סיבה לו ׳תהייה ׳כעת הופסקה.
 לקבל י על-ימנת !המועצה, ראש על לאיים
אבטיחים. לסככת דיישיון

פתאד מנהל
!קומוניסט שמיים, שומו

ע ף*  של הוועד־המנהל מינה שעבר שכו
 בתולדותיו, לראשונה רשות־השידור, —

 את לחקור כרי מונתה היא ועדת־חקירה.
ה מנהל בראל, יוסף בין מערכת־היחסים

 מנהל פתאל, סלים לבין הערבית, טלוויזיה
 תפקידה אולם בערבית. התוכניות מחלקת
 את לנקות חוא ועדת־החקירה של האמיתי
 הוועד־המנהל ואת רשות־חשידור, הנהלת

 בציבור, נגדם המוטחות מההאשמות שלו,
בראל. לפרשות בנוגע

 האשמות בעיתונות התפרסמו לאחרונה
בער הטלוויזיה מנהל נגד ביותר חריפות

פלי בעבירות הואשם הוא היתר יבין בית.
האישי,.ענ לטוהר־המידות הנוגעות ליות,
 כן כמו ואיומים. סחיטות כספיים, יינים

 ד,־ בשידורי בזדון ׳בחבלה בראל הואשם
 וקידום טוביות-הנאה להשיג בדי טלוויזיוז,

הא לראשונה ׳פירסם הזה העולם אישי.
 דפי מיעל ירדו לא מאז אולם אלה, שמות

 דחופה כהצעה בכנסת הועלו ,העיתונות
 ־ (מפ״ם) גרוסמן חייקה יח״כ של ליסדריהייום
וב רשות־השידור, עובדי יאת ומעסיקים

 כדי עד הערבית, הטלוויזיה עובדי עיקר
בשידורים. פגיעה

מינ הוועד־המנהל שיל הסגורה הישיבה
 חבר ועדת־החקירה: לחברי שניים תה

 (״הרי״) צבי ד״ש מטעם הוועד־המנהל
 ׳ קול מנהל הרחוק ׳בעבר שהיה מי יזיינידר,

 , שאינו רשוודהשידור, ׳וסמנכ״ל ישראל,
עבאדי. ׳שילמה הוועד־המגהל, יחבר

 קיימות עבאדי ישל מינויו לגבי ׳לפחות
 בעניין עמדה ונקט יכבד הוא תמיהוית. כימה
 להקים הרעיון בראל. לטובת — ביראל של

 בצורה תקף שעבאדי לאחר בא חקירה ועדת
 הוועד־ ישל ישיבה באותה ביותר, חריפה

 פתיאיל. סלים בראל, ישל יריביו את המנהל,
 מערכת- את קודרים בצבעים ותיאר עבאדי

 כשהוא הערבית, הטלוויזיה בתוך היחסים
 ] וזורק בראשה, העומד את מלהאשים נמנע

׳בתמי עבאדי, פתיאל. על האשמה כל את
 הציע לייבני, יצחק הרשות מנכ״ל של כתו

 שלוש בין ברירה לפני פתאיל !את להעמיד
 לחום- לצאת במיסגרת, לעבוד ׳אפשרויות:

להתפטר. ׳איו שה־ללא-יתשלום

זוגית היסטרה
 מילכוד. יקיים ׳האפשרויות שלוש ף
 אינו כי על פתאל את להאשים קשה ״

 מחלקת- כמו שלא מחלקת־התוכניות, עובד.
 שבראשה הערבית, הטלוויזיה של החדשות

 המחלקות אחת היא ׳בריאל, המנהל עומד
 ולטל- ברש׳ות־השידו׳ר, ביותר המוצלחות

 ללמוד ימה הרסה עוד ״ש העברית ורזיה
 מ׳ח־ יעיל לומר יקשה הדביר ׳אותו את :מימנה.

 ישבה הערבית, הטלוויזיה של לקת־החדשות
בריאל. ישולט

 ׳המנהל עם לשוחח ׳מסרב אמנם •פתאל
 סיבות לו יש לדבריו אולם בריאל, שליו,

 עוולות עשה ׳שבריאל סיפק ׳אין לכד. טובות
 חרושת סביבו יציר השאר בין ליפתאיל. רביות

 בקידום חיבלו אשר !מסוערות, שמועות
 דרש פתאל רשות־השיחד. במיסגרת פתאל

 מהנהלת מהוועד־המינהל, מספר פעמים
אוזן, ליו ישהייטה :מיוסד ׳ומכל דשיות-השידור
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