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 19.6 שלישי יום
 עם החודש ראיון
צבי רזי ד׳׳ר

 חברתית להיסטוריה מרצה
תל־אכיב באוניברסיטת

 26.6 שלישי יום
 הלאטינית אמריקה

היום
מצ׳ילי, צעירים עם שיחה

וארגנטינה ברזיל אורגוואי,
 בערב. 9.00 בשעה מתחילות התוכניות
בערב. 8.30 משעה פתוח המועדון

באר פיאנו
מיעול. פסנתרן הזמר ע□

 ואינטימית. מקסימה אוירה
 עשיר. בר * מזטים מבחר

אורחים. אומנים

שרב. כל פתוח

 השתיקה. יפו ,14 קדומים ככר
מקומות: הזמנת

03־829018 טל

ר׳ן פרסום רקלמס!!-•□ סוס יברםד-1*ו

:בהשתתפות
 ארצ׳ר אן קאנליטו, לי אטנטה, ארמנד

ארצית בכורה
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אחים... 3
■ 11 חליפה ולשלישי לב לש!• נוח לאחד
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החדש בסרטו
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גוב וא<צ<ק ליעל

 חמות ברכות

הבן להולדת

גוב־שיאון פרסום

52

שדור
צל״ש

סקופים
ב הסקופים שני על חלבי לרפיק 0

 בהשבוע אלון־מורה, על שלו אחת כתבה
עוב שתי גילה חלבי ).8.6( אירועים יומן
 בעלי שהערבים, ביותר: מעניינות דות

 התיישבו שעליהן המופקעות, הקרקעות
 לידיהם קיבלו לא אלון־מורה, מתנחלי

בלתי־ הם שאלה כך ההפקעה, צווי את

הלכי רפיק
סקופים שני

ו הממשלה להודעות ושבניגוד חוקיים;
 המופקעות האדמות כל היו לא המתנחלים,

 ביד־ שצולם מהן, חלק בלתי־מעובדות.
מעובדות. הלכי,

ם יש מופרעים ערבי□ ג
 מנכ״ל דרש שעבר בשבוע הראשון ביום

 לפיד, (״טומי״) יוסף רשות-השידור,
 רפיק של בסרטו פרטית בהקרנה לחזות
 יומיים ששודר חברון, פורעי על חלבי
 אחד אומר סרט באותו בהשבוט. לכן קודם

 :למצלמה דיין, יוסי הפורעים, מראשי
מבתיהם!״ הערבים את לגרש ״צריך

 כי וטען חלבי, של הסרט על בעם לפיד
 היה ״צריך לפיד, לדברי מאוזן״. לא ״הוא

 כל את לזרוק שיש שיאמר ערבי למצוא
מופ יש הערבים אצל גם לים. היהודים

 היהודים את רק להציג צריד ולא רעים,
ככאלה.״

ש צוקדמן, ארנון מנהל־הטלוויזיה,
 להגיב שלא החליט הטענות, הופנו אליו
 את עזב כאשר ורק לפיד, דברי על כלל

רם. בצחוק פרץ החדר

על חרות ל מ כ ל
 רשות־השידור של הוועד־המנהל ישיבת

 אחת זוהי — שעבר בשבוע התקיימה לא
הת שלא בתולדותיה, הבודדות הפעמים

הישיבה. קיימה
ראו שהפרופסור היא, האמיתית הסיבה

 היד. הוועד־המנהל, יושב-ראש ירון, בן
ב שנערכה בוועידת־חרות להשתתף צריך
 ה־ ישיבת כי הסכים ולא השבוע, אותו

 הוא ירון בהיעדרו. תתקיים וועד־המנהל
 הרשמית הסיבה מיפלגתו. בוועידת ציר

 בחוץ־ היו הוועד״המנהל חברי ששני היא,
להס ידעו לא הרשות דוברי אולם לארץ,

השניים. מיהם ביר

המיצרים לעיני מריבה

 רשות־השי־ להנהלת הוגשו תלונות שתי
הטל של ערבים לענייני הכתב נגד דור

 הגישו התלונות את יערי. אהוד וויזיה,
 נבאר, פרחאן הערבית, הטלוויזיה כתב

 הערבית, הטלוויזיה של המדיני והכתב
ל הפריע יערי כי שטענו לניאדו, אלי

 אל־ אנוור ביקור סיקור בעת עבודתם
לר להעמיד ושסירב באל־עריש פאדאת

 היה הוא אשר טכניים, משאבים שותם
להם. לספק אמור

עיתו לעיני נערך השלושה בין הריב
 ובחלקו רבים, מצריים ואישי־מימשל נאים
 בידי עלה בקושי רק הערבית. בשפה היה

 הניציס בין להפריד המצריים העיתונאים
תיגרת־ידיים. ולמנוע הישראליים,

ס שביגלמן ע כו
אלישע בטלוויזיה, הכלכלי הדסק ראש

 כשהוא אלה בימים מסתובב שפיגלמן,
 עם לו שאירעו תקריות שתי אחרי כועס,

שלו. המנהלים
 בירת לדבלין, לנסוע הוזמן שפיגלמן

 את חקלאית. ועידה שם לסקר כדי אירלנד,
 לשפי־ נתנה הכרטיס, עם יחד ההזמנה,

 כך לשם שאספה אגודת־העיתונאים, גלמן
 ד,מעונ־ בארץ, כלכליים מאירגונים כסף

היש בטלוויזיה הוועידה בסיקור יינים
ראלית.
 חיים מחלקת־החדשות, מנהל אולם
 בטענו לנסוע, שפיגלמן על אסר יכין,

 שפי- לי.״ ברור כל־כך לא הכסף ״מקור כי
 אגודת־העיתונאים של כסף כי טוען גלמן

 שהעניקה ברטיס־חינם מאשר יותר נקי
 לא־ שלחה אשר לטלוויזיה, אל־על חברת
 חברת־ חשבון על אנשים ארבעה מכבר

לחוץ־לארץ. התעופה
הסי מאותן הירשה, לא גם יבין אגב,

 ;יפים מיפלגות, לענייני לכתב בות,
ה על־חשבון לגרמניה לנסוע מישעל,

 עזרן חנן ולכתבים הגרמנית, ממשלה
ב האווירי לסלון לנסוע ניר ועמירם

האווירית. התעשייה על־חשבון פאריס,
 עם אירעה שפיגלמן של השנייה הפרשה

 שפיגלמן אחימאיר. יעקוב מבט, עורך
 שערך מסיבת־עיתונאים על כתבה הביא

 הודיע שבה פת, גירעון שר־התעשייה,
 חמורים הגבלים להטיל יהסס לא כי פת
 של בכתבה המשפטים אחד הייבוא. על

 והוא גרועה, בצורה מנוסח היה שפיגלמן
מחדש. לנסחו אחימאיר על-ידי נדרש

 הסכים לא אחימאיר כי טען שפיגלמן
 טענה פוליטיות. סיבות ביגלל למישפט•

ידוע, בטלוויזיה הכל. על-ידי נדחתה זו

זי
יערי כתב

באל־עריש מריבה

ש הבודדים בין הוא אחימאיר דווקא כי
 אחי־ פוליטיות. מתגובות חוששים אינם
 היה המישפט כי אחר־כך הסביר מאיר

ולא-עיתונאית. מגושמת בצורה מנוסח
 ״הייתי כי אחר־כך, הודה, שפיגלמן גם
ולק המישפט, את לשנות מכדי מדי עייף
 לא דבר של בסופו מחדש.״ אותו רוא

מישפט. אותו שודר

שט״ן בל■ יידין גודד

 ידין ייגאל הפרופסור כי נודע כאשר
 כי לכל, ברור היה לקאהיר, לנסוע עומד

 של פמליה עימו יקה סגן־ראש־הממשלה
 מה־ מנהל הכחשותיו. למרות עיתונאים,

 לאורי הבטיח יבין, חיים לקת-החדשות,
לקאהיר. ידיו עם יסע הוא כי גולדשטיין

 שימעון דרש שעבר בשבוע אולם
ר ל ס  האלוף־ עם המצרית לבירה לנסוע מ

לגולד הבטחתו את שכח יבין ארכיאולוג.
והסכים. שטיין

 לפנות איים שערוריה, הקים גולדשטיין
 של ובסופו זה, בעניין מנהל־ד,טלוויזיה אל

* השתתק. דבר
 השניים, בין קשר יש אם ברור לא עדיין

 הבטיח שיבין אחרי השתתק גולדשטיין אבל
מהדו כל של הבילעדי העורך שיהיה לו,

במוצאי־השבת. החדשות רות

זנבא' אישור אין
ל־ הכתב את ללוות צריך שהיה הצלם

2180 הזה העולס


