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)51 מעמוד (המשך
 המלווה לברלין, כניסתו, על בן־אהרון של

בהז צולם כאילו שנראה מצולם, בתיאור
מנה.
 ״היה :לוסין מספר זה מצולם קטע על

 סימפוניהשל ברלין, בשם גרמני סרט לנו
 בראשית לנו גילה קיומו דבר שאת עיר,

ה הסרט, פרלוב. דויד הבמאי העבודה
 את לנו סיפק ,1927 שנת ברלין את מתאר

 והאנשים החיים לתיאור החזותי החומר
 שהומחשה כפי הוויימארית, בריפובליקה

 הזה ומהסרט איכה?״ ישראל ״עם בפרק
 סרט, של (שאריות ,אומים׳ כמה נותרו
 אנשי־הקולנוע). של המיקצועית בעגה
 לברלין כניסתו את בן־אהרון תיאר כאשר
 סטיב הבמאי גילה וייצמן, הד״ר עם ביחד

 שהוא הזה, קטע־ההמחשה את אדוארדם
בן־אהרון." של לתיאורו מקביל ממש
דצח מי

ת ? א ג רו הו ל ר א
 לתיאור ביותר הקשים הפרקים אחד

 ברצח- הדן זה הוא האש עמוד בסידרה
פו רצח רבים, לדעת שהוא, ארלוזורוב,

עלילת־דם. אחרים ולדעת ליטי,
יכו זה בנושא בטיפול המערכת לבטי

 על העבודה. טכניקת את להמחיש לים
ההיס ״האיזון לוסין: מספר אלה לבטים

 למדידה ניתן זה בנושא בסרט טורי
 זה את שראו היא עובדה בסנטימטר.

 רשות־השידור יו״ר כמו רוויזיוניסטים,
 יעיר שהוא מבלי ירון, ראובן הפרופסור

 את להביא המקום כאן אבל אחת. מילה
ההיסטור הפרופסורים, של הסיוע סיפור
פרו הרי נמצא ביניהם שבמערכת. יונים
 ליאונה אריה שאביו, קארפי, דניאל פסור

באי הרוויזיוניסטים ראש היה קארפי,
 ז׳בו־ של מאוד האישי ידידו וגם טליה,

טינסקי.
 הנוסח על ותיקונים הערות היו לקארפי
 כדי זהירה לשון נקט והוא הראשוני,

 לא גם אני השמאל. של לטיעונים לסייע
ה הגירסה את המקורי בתסריט הבאתי
 ארלוזורוב. הד״ר את רצח שערבי טוענת
 ,ככל זו: בלשון ראשוני נוסח כתבתי
 הדעה, בציבור התחזקה כך השנים שעברו

 לרצח. נגיעה שום היתה לא לנאשמים כי
 וזהות נפתרה, לא מעולם התעלומה ואולם
 ספק. לכל מעל נקבעה לא האלמוני הרוצח

 במשך צלקת בישוב הותירה כולה הפרשה
 אבל וסיפא. רישא בניתי ארוכות...׳ שנים

 וכתב כף, על לי העיר קארפי פרופסור
 בנוסח משהו נאמר שבה הערה, בזהירות

 כאילו ידיעות התפרסמו לפעם ,מפעם של
 שודד היה שהרוצח הוכחות נמצאו

 אחרים, פרופסורים שני ואילו ערבי.״׳
 השומר קיבוץ איש שהוא באואר, יהודה

 שבוודאי פורת, (״שוקה״) ויהושוע הצעיר,
 כי,בינתיים לציין ביקשו רוויזיוניסט, אינו

 ערבי...׳ היה שהרוצח ידיעות התפרסמו
הפרו מאשר תקיפים יותר הרבה היו הם

 הרצח את להפנות בנסיונם קארפי פסור
ש להעיר, המקום כאן הערבי. לכיוון

 שביכולתם כל בעצם עשו ההיסטוריונים
 בת למחלוקת מעל תתעלה שראייתם כדי

רבות. שנים
כתב וסטבסקי אחימאיר אב״א ״בעניין

 ולבסוף הוכחות׳, מחוסר ,זוכו הם כי תי
הו ואין מאחר מעורפל, זה את הותרתי

העוב זה. את עשה אחר שמישהו כחה
 מחוסר ,זוכו שהנאשמים הן היסודיות דות

 פתוח בסך־הכל נשאר והעניין הוכחות/
המישפטית. מהבחינה
 הבסיס את בסרט הצגנו גם ״אנחנו

 ואנשיו. אחימאיר אב״א להאשמת שהביא
 הרוויזיו־ העיתן מתוך ציטוטים הבאנו
 ארלו־ הד״ר את שכינה העם, חזית ניסטי
 או האדום׳ כ,הינוקא גנאי בכינויי זורוב

 על היטלר לפני לזחול הבא ,ערל־זה־רב
ש הקביעה את השמטתי ולא ארבע...׳

 דברים הרצח, לפני יום הביא, העם חזית
 על להגיב יידע היהודי ,העם של בנוסח
הזה...׳ הנבלה

!■׳עומר דן
 ״חשרת :השביעי הפרק הנא בשבוע
ה לנבואותיח המחשה שבו הסופה״,
 יוזודי־ עתיד על הציונות של שחורות
 עליית עם להתגשם המתחילות אירופה,

 פליטים המוני בגרמניה. לשילטון היטלר
 מזנק שנים ארבע ותוך לארץ, זורמים
 אלף 120מ־ נארץ־ישראל היהודים מיספר

 כל כפורחת. עולה תל״אביב אלף. 400ל״
ה אנשי שהקימו הרופפות, חמיסגרות

 העליה בימי מקבלות הראשונות, עליות
 המבטיח חיזוק 30ה־ שנות של ההמונית
 ארץ־ישראל העברית. התרבות המשכיות

 שבו בעולם היחידי המקום מעתה היא
 של הלאומית ההתפוררות תהליך נעצר

ישראל. עם

צדדו.
ודעגראל״ת ניד.6י1ווי31הא*
ה מנהל צביאלי, מרדכי לרב י•

 הישראלית, בטלוויזיה הדתיות הפקות
מכ ליצור הדין שורת בתוכנית שהצליח

 דרך דתית אינקוויזיציה של אלים שיר
 באינפנטיליזם הגובלת התוכנית, המירקע.
 הרבניים בתי־הדץ את מציגה מוחלט,

 ובית־ תכלת שכולה טלית של כתערובת
טלוויזיו ,אמינות בחוסר הדין־של-מעלה,

 של שיקוליהם כלל ברורים לא מוחלט. ני
 זה, מישדר ההופכים הטלוויזיה, מנהלי
לעו דתי, תשדיר־שירות בבחינת שהוא

 משלמי- ציבור על המוטל קולקטיבי נש
האגרה.

אר־דור מיחוזו

 מפיק רונן, ליורם שחורה נקודה #
 יומן שהפיק אירועים, יומן — השבוע
 ל- קרה לא שמעולם דבר מקוצר, שבוע

חן♦ יעל בתפקיד, קודמתו
לה ניסיון היה המקוצר ליומן הסיבה

 החדש, שר־האוצר עם כתבת־מגזין כין
 בלתי־הולמת שנמצאה ארידור, יורם

 ארי- של החסרות הדקות עשר השר. את
 הזמר של בשירים שמולאו ביומן, דור

 בניין- במיסדרונות כוונו כשן, יגאל
ארידור״. ״פיחות בכינוי הטלוויזיה

הקלעים מאחרי
והחוק השר

 בידי שעבר בשבוע שהופצה ידיעה
 השאר, בין הביאה, מישרד־החינוך דובר

 המר, זבולון שר־החינוך של תגובתו את
כתב בעניין רשות־השידור, על המופקד

 מפסיפס שהורכבה ניר, עמירם של תו
 כי קבעה היא ממשלת־בגין. על כתבות

ולטלווי לרדיו ועדת־פיקוח ״ימנה המר
 הודיע השר הבחירות... לתקופת — זיה
 חדש, ציבורי גוף להקים מתכות הוא כי

ש הציבור, על המקובלים שופטים ובו
 חוסר־ על תלונות לבדוק יהיה תפקידם

במישדרים...״ איזון
 היועץ אצל הזה העולם שערך בדיקה
 עורר־הדין רשות־השידור, של המישפטי

 פשוט. כל-כך זה אין כי גילתה כהן, נתן
 חוק את לעקוף יכול שר־החינוך אין

ה סמכויות את המאציל רשות־השידור,
המ לוועד הרשות, על והבדיקה ביקורת

 יעמוד אם רשות־השידור. ולמליאת נהל
 תחילה להביא יצטרך דעתו, על השר

החוק. לשינוי
 בכוחו שיש היחידי הגוף בינתיים,

 בענייני ברשוודהשידור מדיניות להתוות
המר ועדת־הבחירות יו״ר הוא בחירות

(בבחי עציוני משה השופט־העליון כזית,
 ועדת- השגחת העשירית). לכנסת רות

הבחי דרכי חוק בתוקף נעשית הבחירות
 החוקיים האיסורים תעמולה). (דרכי רות

 על ולא הטלוויזיה, על ורק אך חלים
 מפעילה ברדיו האיסורים (את הרדיו

עצמה). רשות־השידור
העשי לכנסת הבחירות תאריך הקדמת

 שאלת כגון בעיות, של סבך יוצרת רית
לק ראש־הממשלד, של המסורתי נאומו
ה זזטכסים מחזור יום־העצמאוח, ראת

פרימן עורך
לבנות פרנסה ניתנה

 והעצמאות, השואה שבוע של ממלכתיים
 הסידרה של האחרונים הפרקים ושידור

ל מתוכנן הקרנתה שסיום האש, עמוד
 של המישפטי היועץ יום־העצמאות. ערב

 עמוד בעניין כי הבהיר רשות־השידור
השו אל לפנות הרשות בכוונת יש האש

 ועדת־ יו״ר כי מקווה והוא עציוני, פט
ה הסרטים הקרנת את יתיר הבחירות
זו. בסידרה אחרונים

וקד91 של ישדד91ח
ב ביותר החסכוניים המישרדים אחד
 החדרים ומאות הקומות שש בת מערכת

 מיש- הוא בירושלים הטלוויזיה בניין של
 תוכנית־הראיונות ומפיק עורך של רדו

 תלוי הוא ניסן. אלי מוקד, השבועית
 גם המשמש הוותיק, הכתב של כתפו על

בצו בירושלים, אגודת־העיתונאים כראש
 את בקרבו האוצר גדול, שחור תיק רת
ני נזקק שלהם הטפסים וכל הניירת כל
השבועי. מישדרו להפקת סן

 ניסן עורך שלו ישיבות־העבודה את
 ולעוזרת־ לו קומת־החדשות. בפרוזדור

ל ושולחן כיסא אפילו אין שלו ההפקה
תוכניתו. לניהול תרופה,

□7וט*31
 העדפת שמשמעו ״נפוטיזם״, המושג

גבוהות משרות והענקת קרובי־מישפחה

כהן יועץ־מישפטי
שינוי־חוק דרוש

 לפי לכך ראויים כשאינם גם וזכויות־יתר
 לשיא הגיע וידיעותיהם, כשרונותיהם
הטלוויזיה. בבניין חסר־תקדים
 שהוא חידונאי-דת, פרימן, מרדכי

 ימי של הדת תוכנית של התסריטאי גם
 לצרף הצליח הדין, שורת בטלוויזיה ב׳

 בנותיו, שתי את עושי־התוכנית לצוות
קלסר. ועדינה פרימן הדודה

חדנוו שבר9ג

הערבית בטלוויזיה

 על משברים של חוקיות איזו ישנה
 במשך הערבית. בטלוויזיה אישי בסיס
 בין מאוד נוקשה מאבק התנהל שנים

 פתאל כראד♦ יוסף לבין פתאל סדים
 אבו־בקר, יוסוף מונה ותחתיו פוטר,

ל שהביא משבר, נוצר חודשיים וכעבור
המיידיים. פיטוריו
 של ראשונים סימנים נראים אלה בימים

 סעיד נגד הערבית בטלוויזיה חדש מאבק
 מ- שהוא הדרוזי, הקריין־כוכב קאסם,

 במרחב ביותר הידועים כוכבי־הטלוויזיה
 להצר בראל בכוונת יש כי מסתבר כולו.

קאסם. של הצלחתו ואת צעדיו את

פסקול
ונויי1*(1(7ו השבוע

 לעג־ החודשי המגזין הצלחת בעיקבות
 חנינא בהפקת להון, מהון ייני־בורסה,

 כולבוטק את בעבר שהפיק (מי אמוץ
 למתכונת יעבור הוא עלי־כותרת) ואת

להש עשוי הוא רבים, לדעת דו־שבועית.
 יום מדי הבורסה מהלכי על רבות פיע

• התוכנית הקרנת שאחרי אל״ף  ב־ •
 סיפר דנציג איתן עם ערב־ראיונות

תגו־ על אחימאיר, יעקוב מבט עורך

אחימאיר עורך
אחות התגלתה

בתוכ הופעתו אחרי ששמע רבות בות
 אחי- סיפר השאר בין בשניים. שיחה נית

 כתוצאה לו באה מרגשת שהפתעה מאיר,
 של שמו על נקרא שהוא העובדה מסיפור
 רז, של אחותו אליו טילפנה רז. יעקוב

 בהקשר קיומה. על כלל ידע לא שהוא
 לחברי- בניגוד כי אחימאיר, סיפר אחר

לר הנוהגים וחברי־ממשלה, רבים כנסת
 שר־ מסרב אמצעי־התיקשורת, אחרי דוף

 ככל ארידור, יורם החדש, האוצר
 אמצעי- מול באחרונה להתייצב יכולתו

• האלקטרוניים התיקשורת •׳  השמועה ו
שי התוכנית עורך בכוונת שיש אומרת

לתוכ להביא וינר, ישראל בשניים, חה
 ליאו־ הסובייטי רב־המרגלים את ניתו

 ״ה־ של מפקדה שהיה מי טרםר, פולד
העו המילחמה בימי האדומה״ תיזמורת

לה מתכננים מאנשי־הבניין כמה למית.
 השלישי״ ״האדם את שיביא לווינר, ציע
 טר־ את יראיין שזה כדי העסק־ביש של
שב קרית־היובל בשכונת המתגורר פר,

 רשות- מנכ״ל של בהנחיה •1• ירושלים
 ברדיו החדשות חטיבות לעובדי השידור

 שרי- של התקפתם בעיקבות ובטלוויזיה,
 הרדיו על שעבר הראשון ביום הממשלה

 ״להיגרר שלא לפיד ביקש והטלוויזיה,
החד שידורי על הציבוריים לוויכוחים

 בחודשים יהיו האלה הוויכוחים כי שות...
באו החדשות אנשי של נחלתם הקרובים

 מערכת של התלהטותה עקב קבוע, פן
 אנשי- על בעבר שהגנתי כמו הבחירות...

בחוד גם עליהם להגן אמשיך החדשות
 הושמעה ביקורת •#1 הקרובים...״ שים

 של המנהל הוועד של האחרונה בישיבה
 חיים של כתבתו על רשות־השידור

 בפי כימעט ,80 תל־חי גיל, (״חיימול״)
ל ועד משמאל הוועד־המנהל, חברי כל

 של בוולגריות התמקדו הדברים רוב ימין.
 את לשקף שהתיימרה זו, ארוכה כתבה

 הכתב הישראלית באמנות המתרחש
 נחמי־ ויקטור לענייני-רווחה, הבכיר

 כדי במצריים, פרטי לטיול יצא אס,
 נחמי- בקאהיר. ביריד־הספרים להשתתף

 למיז־ במחלקה כמרצה גם המשמש אס,
 יצא העברית, האוניברסיטה של רחנות

 לרכוש כדי הפרטי, חשבונו על לקאהיר
 נסיעתו, ערב סירב, הוא ספרים. שם

ער לעניינים הפרשן לו שהציע להצעה
 בראש בחינם, לנסוע יערי, אהוד ביים,
 רשות־השידור עובדי קבוצת של טיול

 צריך אני ״מה :נחמיאס תגובת למצריים.
 מורה־דרך, להיות הזה, בילבול-המוח את

 וכל המצריות, הבדיחות את לספר ושוב
מה ליהנות רוצה סתם אני הדברים. שאר

 הכסף...״ את לי שווה וזה הזאת, נסיעה
 כימעט עורך בין נפלה מחלוקת

 הצבאי הכתב ובין שפים, אמיר חצות,
 כתבה למחלוקת: העילה גיר. עמירם
 לענייני־מטו- הפרשן אצל שביב שהזמין

 ניר, של הסכמתו בלא כהן, מאיר סים,
 הובאה המחלוקת זה. שטח על המופקד
 טוכיה מנהל־המחלקה, לפני לבירור

• סער י  במערכת־ מטייל שחור חתול •
 ובין מחלקת־החדשות מנהל שבין היחסים

 שפיגל־ אלישע לענייני-כלכלה הכתב
 צה״ל בגלי שלו הבוקר בתוכנית מן.
 על כן־נר יצחק אמר לעכשיו, נכון

 ארי- השר של החדשה הכלכלית התוכנית
 בלבן קצת בוקר כל אחסוך ״אם דור:

 ציב- טלוויזיה לקנות אוכל אז ובגבינה,
• עונית...״  ״מוקד נערך פמוצאי-שבת •

 רחל של בביתם יוצא־דופן תיקשורתי״
הש שבו השבוע), (מפיק רונן ויורם
 בטלוויזיה, מחלקת־החדשות מנהל תתפו

 יעקוב מבט מפיק סער, טוביה
 מרגלית, דן ץארה וכתב אחימאיר
ונשותיהם.

׳י

►
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