
החי שיחו־
צל״ש

ת יצוירדו פ מו
 ארן של הטלוויזיונית ליצירת־הפאר •

 לילדים המוסד כפר־תיקווה, על פטינקין
 שרות של זו כתבה ״מפגרים״. המכונים

 בן־ארי נתו (המפיקים: הישראלי הסרטים
 היתה וולמן) שושי העורכת אפרתי, ויגאל

 על המאפילה בחזית האנושית, לגבורה שיר־הלל
 האדם של מילחמתו חזית צבאית: מערכה כל

 בסרט, ובעצמו. בסביבתו במישפחתו, ה״מפגר״
 לא רגיש, ובטעם נדירה בעדינות שהצטיין
 קריינות, או פרשנות של אחת מילה אף הופיעה

 הרגיל לצופה בו. דיברו לבדם ה״מפגרים״ ורק
 השתנו השידור ובמהלר חדש, שלם עולם התגלה

של ותכונותיהם יכולתם על מושגיו לחלוטין י

^ מרגלית מפגיש
~ אשכנזיים שמות

 אחד קרא כאשר הסרט, בסוף ה״מפגרים״.
 נחנק כשקולו להבנה, קריאה ה״מפגרים״
 ברחבי״הארץ הצופים לרוב עמדו מהתרגשות,

בעיניים. דמעות

ניאו־גאוגים
ת ר א בנ

 עלי מיפגשים שתוכניתו מרגלית, לדן •
 סוף־סוף זו סידרה העלתה וב׳ א׳ בנצרת המתרחש

 היהודים בין המרתק העימות דרך־המלו. על
 אלא גזעני, רעל של מורסה רק לא חשף והערבים

 את הארץ ברחבי היהודי לציבור גילה גם
 לעומת הערבים. האזרחים של החדשה המציאות
להחריד פרימיטיביים היו מהם שאחדים היהודים,

גניבה
* * ן ך ן  ״1ן

*!יו ■ ■ ! ■1>■ !■ ו

 למבקרת הוגשה אלה בימים
 מכתבי אחד על תלונה רשות־השידור

 לגניבת מתייחסת התלונה מבט.
 הפגז ממכוניות מאחת נורת־חשמל

צוותי־השידור. עבור השכורות
 מצלמי־הטלוויזיה, אחד המתלונן,

 לכתבת יצא שעימו כתב, על התלונן
 שנאלץ הצלם, הנורה. בגניבת והאשימו

 נכנע לא אחרת, נורה מכיסו לרכוש
 יתכן ״לא ואמר: חבריו של ללחצים
 שכזאת, גניבה למראה עיניים לעצום

 מחר מהפג׳ו, נורה הזה הכתב גונב היום
ידיעה״ לשדר שלא כדי שוחד יקבל הוא

 האשכנזיים), השמות בעלי דווקא בלטו אלה (ובין
 התרבותית. העילית כבני הערבים הופיעו

 היהודים מן כמה על־ידי שנאמרו הדברים
מחוף־אל״חוף לסערה גורמים היו זו בתוכנית

ישוע קול
 כמה של במרחק והממוקמת מיסיונרים, על־ידי הממומנת התיקוווז, קול תהנת־הטלוויזיה

 של מינהגי־צפייה בקרוב לשנות עשויה הלמרני, בצד במטולה ישראל־לבנון מגבול מטרים
כישראל, רבים צופי־טלוויזיה

 ליום שעוודשידור שש ליום(לעומת שידור־טלוויזיה שענת 16 המשדרת התיקווה, קול
 תושבי גם יוכלו מכן־ כתוצאה מישדריה. עוצמת את להגביר עומדת הישראלית), הטלוויזיה של

 התיקווח. קול במישדדי כיום שעות 16 לצפות ואשדוד, לתל־אביב עד שפלת־הזזוף,
נוצרית. רוח בעלי ומישדרים נודעים מערבונים הם וזונקווה קול מישדרי רוב

 נוצרים על־ידי שם נאמרו אילו בארצות־הברית,
 למרבה לשכונותיהם. יהודים לחדירת המתנגדים

 שתחנת־טלוויזיה הדעת על עלה לא כלל המזל,
 דברים לשדר תעז בארצות־הברית כלשהי

 רק מעבר־לים האופייניים כאלה, אנטי־שמיים
אישי). יומן (ראה ניאו־נאציות לקבוצות

המירקע מאחורי
ר קז ח ועיחזגאות תי

ט של האחרונות מישיבות־הבוקר באחת ב  מ
 של סידרה עוררה המודפסת שהעיתונות אחרי

 שמונת של בשבי נפילתם דרד על שאלות
 התעוררה פת״ח, על־ידי שנלכדו הצעירים
 המלא הסיפור את מביא מבט אין מדוע השאלה:

השבויים? של
 משה לכתב־הצבאי הופנתה השאלה
שלונסקי.
 מעט להמתין שלונסקי ביקש בתשובה

 שפורסמו ״הפרטים נימוקו: הכתבה. בהכנת
 למימצאים מתייחסים המודפסת בעיתונות
 הנפילה אחרי מייד הראשוני, בתיחקור שמקורם

 למימצאים להמתין עלינו עכשיו אשתקד. בשבי
 לחוזרים שנעשה העדכני, מהתיחקור שיתקבלו

 את בהקדם ישחרר שדובר־צה״ל סביר מהשבי.
הזה.״ התיחקור מימצאי

 לשבויים מרשים אין מדוע ברור לא
 הוחזקו שבהם התנאים על לספר ולמישפחותיהם

 יחס את לטובה לשנות העשוי סיפור — בשבי
לאש״ף. הציבור

ר ת ? או מו א ל
ט של מישיבות־הבוקר אחת של בסופה ב  מ

 ממקומותיהם לקום כבר עמדו הכתבים כאשר
ט עורך בעדם עצר לעבודתם, ולצאת ב  מ

לדיון. נוסף סעיף והעלה קרפין, מיכאל
 שלפניו ערימת־הניירות מתוך שלף הוא

 הישראליים היורדים עיתון של גיליונות
 הכתב של כתבות והציג שלנו, ישראל בניו־יורק,

 בעיתון המתפרסמות סדן, גיל לענייני־מיעוטים,
זה.

 בעיית עם להתמודד שהחליט קרפין,
 המודפסת, בעיתונות מבט של ה״פרי־לאנסרים״

 דפיר, של רשימות וביניהן נוספות, דוגמות צירף
 יערי, אהוד של וכתבות ירושלים, בקול חלבי
עזרן. וחנן אחימאיר יעקב

 העובדים שאנשים ייתכן ״לא קרפין: קבע
 יפרסמו הטלוויזיה .של בחטיבת־החדשות

אחרים!״ בכלי־תיקשורת רשימות
 ישיבת־בוקר, לאותה בנו את שהביא סדן, גיל

במורת־רוח. המקום את נטש
 רשימות לפרסם הנוהגים האחרים, הכתבים גם

 של מדבריו התרגשו לא המודפסת, בעיתונות
 שלהם, ועד־העובדים על־ידי מוגנים הם קרפין.
 בשל אחרים, בכלי־תיקשורת לעבוד להם שהתיר
 גם מה ברשות־השידור. הכתבים של הירוד השכר

 שליח שהיה בשעה ספר כתב עצמו שקרפין
בגרמניה. רשות״השידור

? מגו־נע א ל
 של בחטיבת־החדשות ביותר הנפוצה המחלה
 המסף״. ״תיסמונת הקרויה המחלה היא הטלוויזיה

 על עצמם את לראות אוהבים מבט כתבי
המירקע.

 אישית נפגעה מורג, תמר הטרייה הכתבת
 סירב אחימאיר, יעקב מוקד, שעורך מכך

 הרצוג, חיים נשיא־המדינה, עם בתוכניתו לשתפה
לבית־הנשיא. מואמנת כתבת היותה למרות

 מבט את שנים במשך שערכה מורג,
 אחימאיר של מסירובו נפגעה כעורכת־מישנה,

 מרירותה את והוציאה הנשיאותי בפאנל לשתפה
במחלקה. אחרים כתבים באוזני כך על

ר עימות פו ד - ,אי י פ ל
 רשת של בעל־הבית הוא מישרד־התיקשורת

 הטלוויזיה שידורי את המפיצה המיקרוגל,
הסיבה כנראה, זוהי, המדינה. ברחבי הישראלית

 השר ואת מישרד־התיקשורת דובר את שהביאה
 שמישרד־התיקשורת למחשבה ציפורי מרדכי
הטלוויזיה. ביקורת מפני מחוסן

 התרוצצות של יומיים אחרי שבועיים, לפני
 מיזרוצקי, זכריה מישרד־התיקשורת, דובר אחר

 ממירכזות אחת לצילום רשות קבלת בדבר
 כתבה לצורך מישרד־התיקשורת של הטלפונים

 של התיקשורת כתב הכין קווי־הטלפון, עומס על
ט ב זה. נושא על דיווחית כתבה וייץ, רמי מ

 דובר שיגר אי־שיתוף־הפעולה, למרות
 הכתבה. על ארוכה תגובה מישרד־התיקשורת

ט במהדורת שודרו לא הדברים ב מ
 של חריף מיכתב־תלונה הביא אי־השידור

 יוסף רשות־השידור, למנכ״ל שר־התיקשורת
 מע־ את מחדש החמיר המיכתב לפיד. (״טומי")

 רשות־השידור בין הלא־הארמונית רכת־היחסים
האחרונות. בשנתיים ומישרד־התיקשורת

חניגא של ה״ביפר־
בבניין־הטלוויזיה, החשיבות ממדדי אחד

גיל כתב
הבן עם יחד

 שיש למי ה״ביפר״. הוא אחרים, למוסדות בדומה
האחרים. על עליונות יש - ביפר

 רינה עוזרת־ההפקה קיבלה אלה בימים
 כעוזרת־ההפקה העובדת חנינא, ביפר. חנינא

 של קינאתם את מעוררת שני, מבט של
 קינאת את. וגם חסרי־ביפר, כתבי־חדשות

 כחלק ביפרים לתבוע העשויות עוזרות־ההפקה,
שלהן. מתנאי״העבודה

פסקול
ד שניה י

 של בחטיבת־החדשות מדור־הספורט מנהל
 אלה בימים שוהה אלרואי, ייאש הטלוויזיה,

 לשם רשות־השידור, על־חשבון בלוס־אנג׳לס,
 שתיערך האולימפיאדה, למישדרי קדם־הפקה

 מאנשי אחד כך על הגיב ׳.84 בקיץ שם
 יתחיל הוא ״עכשיו בטלוויזיה: מדור־הספורט

 איך אבל לוס־אנג׳לס, מישדרי ספר את להכין
 כשדר קיוויתי ניסים בעיית את יפתור הוא

• זו?״ מאולימפיאדה  שב רז מנשה הכתב •
 בחוצלארץ קצרה חופשה מבילוי אלה בימים
•  לבנון על בריטית(מצויינת) כתבה הקרנת •

 ישראליות, כתבות במקום שני, מבט במיסגרת
 לשנות ״צריך להעיר: מבט מכתבי אחד את הביא

 דבק השם שניה...״ ליד שני מבט של השם את
 אך בשדודקוצים. כדליקה מבט כתבי בפי

 היה לא ישראלי סרט לשום נכונה. היתה הבחירה
 שהפך האובייקטיביות לקרסולי אף להגיע סיכוי
 דברי החווירו לעומתו ממש. לסרט״לימוד זה סרט

 וחיים בן־אלישר אליהו של הרצוצים הפרשנות
בר־לב.

בחג־האוריס ובישו שישן
 על אשר הקיבוץ חברי החליטו עין־גב ן*

 חג־החנוכה, שימחת את לגוון הכינרת גדות ■6
 את ציינו הם נר. הדלקת לכל מיוחד אירוע וקבעו

 העתיקות מאתר־ הלפידים במירוץ הראשון הנר
 הנר את קוסם: בהופעת השני הנר את השכן;

 בערב הרביעי הנר את ספרים; בתערוכת השלישי
 ואת למודיעין בטיול החמישי הנר את סאטירה;

שש־בש. בתחרות השישי הנר

פס שפים דא
 מישרד־ של הטקס אנשי גילו ירושלים ן*
 של ההאמנה כתב־ הגשת בעת כי החוץ 01

 ! התורן על הועלה הנשיא, לידי ליבריה שגריר
 והביאו מיהרו הם צ׳ילה. דגל בבית־הנשיא

 צ׳ילה, כדגל הוא, שגם ליבריה דגל את למקום
 השמאלית בפינתו כחול רקע על לבן כוכב בעל

 פס בעל שהוא צ׳ילה, לדגל בניגוד אבל העליונה,
 הוא ליבריה של הדגל אחד, אדום ופס אחד לבן
לבנים. פסים וחמישה אדומים פסים שישה בעל

★ ★ ★
עבירה לדבר השהייה

 מיפעל של מנהל־השיווק מצא חפצי־בה ^
 המקומי, הממוחשבות מערכות־ההשקייה ^

 חבריו בפני תפקידו להגדרת מקורית צורה
 במישרדו שתלה בשלט בית־שאן: בעמק לקיבוץ
 נמצא הוא גם לזונה, דומה מנהל־שיווק כי הסביר,
לקוחות. משדל הוא וגם הכביש על שעות

★ ★ ★
?1ל יש שקרים, ושני

 בראש־ישיבה, הוותיקים נזכרו בני־ברק ^
 המשק של לאלה זהות היו שבעיותיו

 על סוף ללא התלונן הוא וכאשר כיום, הישראלי
 והוצע עמד, שבראשה הישיבה, של הקשה מצבה

 שתי את אקח ״ומניין באנחה: שאל, לסוגרה, לו
 הישיבה?״ את לסגור כדי מנעול, לקנות הלירות

★ ★ ★

אידברירה מלחמת
 אירגון מזכיר הודה בית־שאן עמק ^
 באין יורים, האירגון חברי כי מגדלי־הדגים, ^

 מפני מוגנים, עופות שהם בפאליקאנים, ברירה,
 יותר דרומה, בדרכם באיזור, השנה שבהתעכבם

 יחסית הגבוהות הטמפרטורות בגלל מהמקובל,
 בכמויות דגי־בריכות זוללים הם זאת, לעונה

 לבריכות מעל רשתות למתוח והנסיונות עצומות
 עוד מה הועילו, לא בכדורי־סרק להבריחם או

 תביעת את דחתה הטבע לפיגעי שהקרו
 לא שהם מכיוון הסף, על לפיצויים, המגדלים

 לנזק. כהוכחה שנפגעו הדגים את להציג יכלו
הפאליקאנים. על־ידי נאכלה ההוכחה

★ ★ ★

הקלסתרון? עם םה1
 סתום למבוי המישטרה הגיעה צסת ^

 אדם על קשישים זוג של תלונתם בחקירת
 חדר־השינה לחלון מבעד שחדר לבוש־שחורים,

 הדירה. מן ונמלט אותם היכה בלילה, שלהם
 החלונות פריצה, סימני שום נתגלו לא בדירה

 לכן ברב־בריח. מצויירת הדירה ודלת מסורגים
 הזוג, בני את שראיין פסיכולוג, המישטרה גייסה
האירוע. כל את חלמו הם כי בוודאות וקבע

★ ★ ★

זה ם3ז זה ם3
 המודעות בלוח פורסמה תל־אביב ^
 מודעה ליד מקומי, חינמון של הקטנות 01

 ,3/4 ״חדש, פרוות־מינק מעיל למכירה המציעה
 זוג למכירה המציעה מודעה מדיום״ שחור,

 מידה בז׳, צבע ארצות־הברית, ״תוצרת גרביים
בינונית.״

★ ★ ★

אחותך? ששה מה1
 מישרד־העבודה־והרווחה הפיץ ירושלים ך*
 סעד המבקשים על־ידי למילוי שאלון ^

 האם השאלות: את היתר, בין שכלל, כלכלי,
 ידועה־ לו יש האם ממחלת־מין, סובל המבקש
 סרסור הוא האם חולה־נפש, הוא האם בציבור,

יתום. הוא והאם
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