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 את לתפוס שהתחיל ומי לכתב־עורך,
אווי לענייני ככתב גיל חיים של מקומו

 על כתבתו עבור גולדשטיין, אורי רה,
 כאשר רייזר. שלום הירושלמי הצייר

לג אפשר כרייזר טיפוס על כתבה מכינים
או בלתי־טלוויזיוניים, לעברים בנקל לוש

היתד, שלא גולדשטיין, של כתבתו לם

גולדשטיין כתם
רגישות

 גדול אמן של לכבודו היתד, רגש, נטולת
בטל מחלקת־החדשות של ולכבודה זה,

וויזיה.

למישטר׳ה הובסד הסקופ
 למח־ הגיעה שעבר השבוע מימי באחד

 שיחת־טלפון. הטלוויזיה של לקת־החדשות
 עצמי את הציג הקו של השני מהצד המדבר

 האסירים מששת אחד מכורש, כמאיר
 הכתב עם לשוחח ביקש מכורש הנמלטים.

 כרמלי כי לו כשהוסבר כרמלי. עמוס
 לא אני נורא. ״לא :הודיע בחיפה, יושב

 אם המישטרה, של מהמחסומים חושש
 לחיפה.״ אגיע אני צריך,

 ממנו ביקשה המחלקה של המזכירה
 כך ואומנם שעה, חצי כעבור להתקשר

 להתראיין רוצה הוא כי הסביר, אז עשה.
הוא הסקופ את אבל הטלוויזיה, עבור

כרמלי כתב
? מישטרה או סקופ

 אחרי כרמלי. לעמום דווקא לתת מוכן
שלי שיחה עימו נקבעה השנייה השיחה

כרמלי. את לאתר יהיה שאפשר כדי שית,
מיש־ את מחלקת־החדשות איתרה זאת תחת
בבניין, להופיע מיהרה אשר ירושלים, טרת

ש שונים, אלקטרוניים מכשירים לשים
 האסיר מדבר מאיין לגלות תצליח דרכם

 נשלח מיוחד מישטרתי מיברק הנמלט.
 אם כי שיערו המישטרה חוקרי לחיפה.
כרמלי, עם לשוחח רוצה הנמלט האסיר

ובמבו חיפה, באיזור נמצא שהוא סימן
מחסומים. הוצבו עיר־הנמל אות

 והוא שוב, התקשר לא מכורש אולם
 של העיתונאית הבגידה על כועס בוודאי

 הטוענים קציני־מישטרה יש בו. הטלוויזיה
ה בניין לייד היה שמכורש ייתכן כי

במכוניות־ והבחין שטילפן, בעת טלוויזיה
 טוענים אחרים למקום• שהגיעו המישטרה וי

 והבין המחסומים את ראה בחיפה, היה כי
הוסגר. שהוא

בערבית מין *
אפי להיות מתחילה הערבית הטלוויזיה

 בה ומתחוללת מהעברית, פתוחה יותר לו
ש־ מה כל את העוברת ממש, של מהפכה

בי בסכנה האיווויזיוו
 צוות התכנס שעבר בשבוע הראשון ביום

 ביזיון של העמוק הרושם תחת האירוויזיון
 המפיק גילעדי, אלכם הזמר. פסטיבל

 לחנץ* אמר האירוויזיון, של המיבצעי
 אחראי שהיה ומי האמנותי, המפיק חסון,

 להיות ממשיך אתה ״אם :הזמר לפסטיבל
 השיב אך נדהם, חסון מתפטר.״ אני מפיק,

שלך.״ כולו הוא אותו. ״קח :לגילעדי מיד
 שימעוגי, יצחק צוות־ההפקה, ראש

״הח :אליו שפנו לעיתונאים אחר־כך אמר
 ואלכס אחת, ביד ההפקה את לרכז לטנו

הבילעדי.״ המפיק יהיה גילעדי
 השבוע, הראשון ביום כך, אחר שבוע

 הטלוויזיה, מנהל עם חסון חנוך נפגש
 חסון. בקשת פי על צוקדמן, ארנון

 :הזה להעולס חסון אמר לפגישה קודם עוד
 בהעולס שהיתר, בכתבה אותי ״השמיצו

 לסדר־היום. זה על עובר לא אני הזה.
 אותה, הדליף מי יודע שאני הכתבה, ביגלל

 ה־ של המפיק ולהיות לחזור דורש אני
אירוויזיון.״

 דרש לחסון צוקרמן בין בשיחה ואכן,
 מחלקת־ מנדל ״אני להפקה. לחזור חסון

 לצו־ חסון אמר הטלוויזיה,״ של הבידור
 לכתב אחר־כך חסון שדיווח כפי קרמן,
 המחלקה בתחום זה ״האירוויזיון הזה העולם

ל שלו.״ המפיק להיות דורש ואני שלי,
 אלכס ״אם חסון: הוסיף הזה העולם כתב

להת רוצים צמח יוסי והבמאי גילעדי
 אני להתפטר. יכולים הם מצידי פטר,
במקום שידאג אחר מישהו למצוא יכול

 לאמ- ולמשקאות לסדרנים גילעדי אלכס
 במקומו אחר במאי למצוא יכול ואני נים,
 על לצמח שיש היחידה הסגולה צמח. של
 שהוא זה בטלוויזיה אחרים במאים פני

יפה־נפש.״ הכל בסך
 היא רבות בה ידובר שבוודאי פרשה

השו המופעים בין קיטעי־ד,קישור פרשת
 הציע צמח יוסי האירוויזיון במאי נים.

ב התקבלה אשר לקיטעי־מעבר, הצעה
 ביניהם בדבר, הנוגעים כל על־ידי תרועות
 צמח הטלוויזיה. מנכ״ל צוקדמן, ארנון
 לצלם שערך, עבודת־מחקר אחרי הציע,

 בהצלחה שהופיעה ,79 !שלום להקת את
 המאפיינים בקטעים הזמר, בפסטיבל רבה

 ישל כוונתו באירוויזיון. המופיעה ארץ כל
 בכל תופיע הלהקה כל כי היתד, לא צמח

היו ולכל שלישיות צמדים, אלא הקטעים,
הלהקה. רקדני מקרב רביעיות תר

 המפיק היה זו להצעה שהתנגד היחידי
 גכרי חסון. חנוך האירוויזיון של לשעבר

 ומנהלה 79 שלום להקת של בעליה לוי,
 הבינלאומי ומהפירסום מהראיון התלהב כה

שהס עד באירוויזיון, מההופעה לו הצפוי
 לאירוויזיון יינתן הלהקה ישל החלק כי כים

חינם.
ו התקבלה, לא חסון של דעתו כאשר

 נדמה המעבר קיטעי יהיו שאלה הוחלט
 אולם פיתרונה. על באה הבעיה כי היה

מס אינו הוא כי לצמח, לוי הודיע לפתע
 אלה בקטעים תופיע שלו שהלהקה כים

בין כי הוסבר הנדהם, לצמח באירוויזיון.

 מוכרח ״אתה שיחה. התקיימה לחסון לוי
 חסון, חנוך עם שלנו הקשרים כי להבין
 הם הטלוויזיה, של הבידור מנהל שהוא

ה לכל אלא לאירוויזיון, רק קשרים לא
שנה.״

 הוא כי חסון טען הזה להעולם בתגובה
 נסוג לוי וכי לוי, עם כלל דיבר לא

 את לבצע ומוכשר מסוגל היה שלא משום
המשימה.

 של החליפות פרשת התעוררה אחר־כך
 של האפנרתי מפיק בהיותו עוד התיזמורת.
 רשות־השידור כי חסון, רצה חאירוויזיון

 כאשר חליפה, עבור לירות 3,800כ־ תשלם
מ אותן ותרכוש חליפות, 50ב־ מדובר
 ה־ מטה של החשב אנוה. המכונה חברה

 מעולה חייט מצא ברק צבי אירוויזיון
ה את לתפור מוכן היה אשר בירושלים,

 חיסכון בילבד, לירות 1800 תמורת חליפות
 דרש זאת למרות לירות, אלף כ־ססז של

 הסביר באנוה. החליפות את לתפור חסון
 רוצה לא ״אני :הזה העולם לכתב חסון

לירו מתל־אביב יסעו הנגנים שעשרות
המדידות.״ בשביל שלים

 הרמקולים היו מדוע התגלה גם בינתיים
 כי מתברר גרועים. כה טריטון חברת של

 אלמנטריים אביזרים לספק הסכים לא חסון
 ה־ את האחרון ברגע וששינה לחברה,

 ל־ לרמקולים שגרם מה בבניין, תיפאורה
 ברגע היו ״השינויים חסון: כך. השמע

הספקתי.״ ולא האחרון,

חסון מנצח מפיק־צמח במאי
באירוויזיוך יחבל ואיך מחבל מי חיבל, מי

גילעדי מפיק

 באמצעי־התיקשורת כטאבו היום עד נחשב
הערביים.
 לנוער המאגאזין יוקדש הבא בשבוע

 לבעיות )6.32 שעה בפברואר, 14 ד׳ (יום
 גוליח הערבי. במיגזר המיני החינוך

ב תספר מעוספייה, סוציולוגית זיידאן,
 מיני חינוך בענייני נסיונה על תוכנית
 לפני עד שבו, במיגזר ולנערות לנערים

 לימוד על חולם איש היה לא אחדות שנים
 בבית־ספר וצעירות צעירים של משותף

 סרסור, עדנאן אחת. בכיתה או אחד
ה הבעיות על יספר מכפר־קאסם, מחנך

לצעי מיני חינוך להעניק לניסיון מתלוות
 עפעף השידור, ומפיקת הערביים, רים

 עצמם, הצעירים את מראיינת אף עודד,
 בחינוך, החדש לסיגנון מתנגדים שחלקם

בברכה. אותו מקבלים מהם רבים אולם
הונגד״ת הגירסיה

 הסוכנות לענייני הכתב של הראיון
הער האשד, עם רז, מנשה וירושלים,

 ביתה ואשר כפדאי, נעצר בעלה אשר בייה,
 מבט 1.2 חמישי (יום נאטם בוואדי־ג׳וז

מיל מול אל מזעזע. ראיון היה לחדשות)
ו צעירה אשד, של בעייתה נפרשה יונים
 אליה באו שילטונות־הביטחון אשר נאה,'

 את לפנות אותה הכריחו לילה, באישון
דלתו את ואטמו שעות, כמה תוך הבית
להת היכן לי אין ללכת. לאן לי ״אין תיו.

 המצלמה, מול האשד, התמרמרה גורר,״
ה ואת אותי לקבל מוכן לא אחד ״אף

 משיל״ חוששים שהם מפני שלי, ילדים
הביטחון.״ טונות

 להתברך היתה יכולה החדשות מחלקת
ב היום שיחת שהיה זה, אנושי בראיון

 טענו אנשי־הביטחון אולם רבים. בתים
־ למישפחת בן של אשתו שהאשה, ל  א
 ב־ העשירות׳ הנשיט אחת היא זהרה,

 שהסתיים אחרי מייד וכי מיזרח־ירושלים,
 כל את פועלים העבירו עימה הראיון
הסמו לדירה שלה הבית כלי ואת הריהוט

בבעלותה. היא שגם שנאטמה, לזו כה
 יכין, חיים החדשות, מחלקת מנהל
בדק, לא כי על ברז נזף זו, גירסד, שקיבל

אטימה

 או לפני במלואן, העובדות את לדעתו,
האשה. את שריאיין אחרי

 סיקור יוטל זה מיקרה בעיקבות כי נראה
 ענייני את המסקר הכתב על ירושלים
 עתה הנמצא רז, ובידי סדן, גיל הערבים,
 הסוכנות סיקור יישאר ניסיון, בתקופת

היהודית.
שהאשה העובדה, משנה במה ברור לא

 קורת- ללא נותרה ושלא חסרת־הכל, אינה
 בתים פיצוץ של הברברית השיטה את גג,

ואטימתם.

לשגיאות ליד,תייחס בל■
 בשבוע החמישי היום של מבט מהדורת

 החדשות במחלקת ויכוח שוב עוררה שעבר
 לשגיאות התייחסות של המדיניות בדבר

ולתקלות.
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 טכניות. בתקלות רצופה היתד, המהדורה
 צריכה שהיתר, חלבי, רפיק של כתבתו
 במהדורה, הראשונות הכתבות בין להיות

 ושודרה קול, חוסר בגלל באמצע, נתקעה
 אז גם המהדורה. של האחרון בחלק רק

 השיקופית הכתבה תוך אל לפתע הוכנסה
 אחר־ שנערכה בבדיקה שרות. תשדיר של
 זדונית, יד בזה היתה לא כי התברר כך

 מישהו, של פרטית בדיחה בכך היתה ולא
 תקלה אלא חלבי, של לכתבה שהתנגד

בלבד.
 אחימאיר יעקב מבט, מגישי שני

אריה  מהשגיאות. התרגשו לא אורגד, ו
 של בחלקו דווקא נפלו התקלות מרבית
עליהן. התנצל שלא אורגד,

 של חסיד הוא כי אורגד הסביר אחר־כך
 על מתנצלים שאין האמריקאית, השיטה
 כאילו לסדר־היום עוברים אלא תקלות,

 פחות. תודגש שהתקלה כדי דבר, אירע לא
 לעומתו חושב יבין, חיים המחלקה, מנהל

ה על הצופים לפני להתנצל צורך יש כי
 את לאכוף מתכוון אינו יבין אולם תקלות,
לנ מהקריינים אחד לכל ומתיר זו גישתו

עיניו. ראות לפי הוג
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