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 עם הבוטה הסצינה בגלל דה את אומרת
 ניסיתם מה מרוסיה. העולה הילדה
בסרט? להגיד
 זה המיזרח־התיכון על חושבים שאנחנו מה

 בטלוויזיה בטלוויזיה. רואים שאנחנו מה לא
 את יודע לא .ואיש מצב, של תוצאה רואים

 שהבעייה ברור זה בסרט המצב. של התחלתו
 מביתו ומישפחתו סלים את כשגירשו התחילה
 מוסיאון. הקימו ובביתן יהודי, כפר שם והקימו
 ,1948 לפני הרבה בארץ היו הפלסטינים כלומר,

אותו. יישבו כפר־רימון של שהיהודים לפני הרבה
 רוצים לא כפר־רימון של היהודים זה ואת
 על יושבים שהם להבין רוצים לא הם להבין.
 את לוקחים היו הבינו, אילו כי ערביות, אדמות

 את בסרט להראות רצינו ועוזבים. המיזוודות
 של עיניה דרו הפלסטיני, העם של ההיסטוריה

 זהותה, את לגלות רוצה באמת חנה אם כי חנה,
 עד כי סלים, של בעייתו את לפתור צריכה היא
 את אולי תסתור היא בעייתו, את שתפתור עד אז,

זהותה. ואת עצמאותה
לבעייה? מציעה את פתרון איזה •

 של ילדה שלדיויד, בכך הוא הפיתרון אולי
עומר. יקראו חנה,

דיויד? יקראו לעומר והאם •
אפשרות. זו גם כן,
יקרה? זה ואיך •

 ובגדה בעזה פלסטינית מדינה כשיקימו
לבתיהם. לחזור לפליטים וכשיאפשרו המערבית,

 רימון כפר לתושבי יקרה ומה •
 שבכפר, לבתיהם יחזרו כשהפליטים

הס? ילכו לאן
 המצב את להחזיר שאי־אפשר מבינה אני
 לחזור, אפשרות לפליטים לתת צריך אבל לאחור,

 חוזרים היו לא רובם הרי זכויות, להם לתת
 הם כעת הרי זהות, להם היתה לפחות אבל ממילא.

קיימים. לא בכלל

נכשל? ק׳ חנה הסרט מדוע •
 הישראלית התעמולה בגלל נכשל הסרט

 ישראל. בעד האירופי הקונסנזוס ובגלל
הסרט. על לכתוב סירבו עיתונאים

 כי טוענים שאתם נכון זה האם •
 קולנוע אנשי של יהודי קשר קיים

הסרט? את להשתיק ותיקשורת
אירופי. קשר אבל יהודי, קשר לא
 הוא לי, הידוע ככל ונציה, פסטיבל •

 בוודאי פרו־ישראלי, לא מאוד פסטיבל
 הסרט שם גם פוליטית. מבחינה שלא

נכשל.
 קוסטא היה אילו מרוצים היו כולם בוונציה

 שזה בשטחים, הישראלי הכיבוש נורא כמה מראה
 בררו בחר שהוא מפני אבל כשלעצמו. נכון

 לתקוף מאוד קל הבעייה, את להראות אנושית
 כל בוטה, מאוד כזה סרט עושה היה אילו אותו.
מרוצים. היו הפלסטינים מגיני
 את אוהבים לא הפלסטינים האם •

הסרט?
 התיקשורת אבל הסרט, את אוהבים הם לא.

 אף מצאנו לא הסרט. את אוהבת לא הצרפתית
 על דרוויש מחמוד של מאמר שיפרסם אחד עיתון

 500 לפני הסרט את הקרנו מהסרט. התרשמותו
 — לימין משמאל — אמרו וכולם עיתונאים.

 עצומה, בהצלחה ויזכה אנטי־ישראלי סרט שזה
 ופיתאום במערומיה, הבעייה את יציג הוא כי

 ״מיסכן כתבו: הם שלהם, המאמרים כשהתפרסמו
פוליטי.״ לא וכל־כן־ רע סרט עשה הוא קוסטא,

 מכונת־הכתיבה אל בדרך מדוע •
דעתם? את העיתונאים שינו

 מערכות אל הגיעו מהם שחלק יודעת אני
 טובה מילה יפרסמו שלא להם ואמרו העיתונים

אותו. להרוג וצריך אנטישמי הוא כי הסרט, על
 אמצעי■ עם היכרותי לאור •

ה ביהוד הצרפתיים, התיקשורת
 מאוד המצדדים שבהם, שמאליים

 קצת לישראל, מאוד ומתנגדים באש׳׳ף
כזה. דבר קרה איך להבין לי קשה

 העיתונאים מבכירי אחד דניאל, ז׳אן אפילו
 הסרט. את לראות סירב בצרפת, השמאליים

 ״שמעתי אמה הוא הוגן. לא שזה לו אמרתי
 לראות רוצה לא אני מאוד. רחוק הלך שקוסטא

הסרט!״ את
הכישלון? סיבת לדעתךי, וזוהי, •

 כלי־ נכשל. שהסרט אמרתי לא אני
אותו. להכשיל מנסים התיקשורת

לישראל? באת מדוע •
 קולנוע למצוא מתקשים שאנחנו מכיוון

 לכמה אותו להראות באתי הסרט. את שיציג
 חושבת את לעזור. יוכלו הם אולי אנשים,

להקרנה? אותו תקנה הישראלית שהטלוויזיה
30 י

שיחר
צל״ש

פוקח־עיניים עימות
מרגלית, דן מיפגשים, תוכנית לבעל •

 מתנחלי בין ופוקח־עיניים מרתק עימות על
 ואופקים נתיבות תושבי וקורבנותיהם, אריאל
אישי). יומן (ראה

המירקע מאחרי
גרינצווייג משבר
 מיכאל מבט, עורך של התפטרותו ניסיון
 יום־השנה על הדיווח פרשת בעיקבות קרפין,

 הצליח — גרינצווייג אמיל של להירצחו
 מיקצועי באור חטיבת־החדשות את להעמיד

לא־מכובד.
 הטלוויזיה של שחטיבת־החדשות מסתבר

 מבט בעורך מיקצועי אמון מעניקה אינה
 רשות־ מנכ״ל שטרן. יאיר ובמנהל־החטיבה

 של סף־השבירה את מכיר לפיד, יוסף השידור,
 מן ממתין הוא ובשעת־משבר חטיבת־החדשות,

 וממתין — החטיבה על אימה מפעיל בעודו הצד,
לכניעתה.

 שלמחרת בבוקר בחטיבת־החדשות, התחושה
 הכתבים בקרב היתה ולפיד, קרפין בין העימות
 — דבר של ובסופו גבוה, עץ על טיפס שקרפין

העץ. מן לרדת הסולם את לו שסיפק לפיד זה היה
 כתבים לשני קרפין הורה כאשר החל העימות

 אירועי על מבט למהדורת כתבות שתי להביא
 לפיד. למנכ״ל נראתה לא זו הוראה יום־השנה.

 התנגדותו את אחימאיר יעקב הגדיר יותר מאוחר
 מבט אחרי לראות רצה ״לפיד במילים: לפיד של
והוא - מילחמה רוחות של האחרון הפרק את

קיוויתי כתב־ספורט
המיגרש על פצוע

 הראשות מיו״ר שיחת״טלפון לו שתפריע רצה לא
 שתי הקרנת לפשר שישאל ירון, ראובן פרופ׳

גרינצווייג..." על כתבות
 כינה וקרפין לפיד בין הקולני העימת את
 גדול...״ ״קסאח במילים שטרן, קרפין, של מנהלו
 בהתפטרות לאיום קרפין את הביא זה, קסאח

החטיבה. עובדי של בכינוס
 בשעות־הלחץ שנערכה מבט, עובדי אסיפת

 מוותיקי לכמה גרמה המהדורה, הכנת של
 היה המהללים ראשון קרפין. את להלל הכתבים

 ועד־הכתבים. איש גולדשטיין, אורי
 אחימאיר, יעקב מוקד, עורך באו בעיקבותיו

 הצוות עם ויצא מעילו את לקח קם, דבריו שבסוף
 את בשידור־חי לדווח כדי גיבעת־רם, לקמפוס

 של לזיכרו בכינוס נשיא־המדינה, דברי
 הכתבים, החלטת לפני יצא אחימאיר גרינצווייג.

ללפיד. ייכנעו שהכתבים משוכנע בהיותו
 פנינים. כמה העימות, במהלך אמר שטרן יאיר
 מאיר לגולדה אפילו אומרת? זאת ״מה למשל:

שנה!" כל אזכרה עושים לא אנחנו אשכול וללוי
 גרינצווייג אמיל ש״עניין שטרן אמר כאשר

 ושאל: יבין חיים אליו פנה פוליטי,״ עניין אינו
בעיניך?״ פוליטי עניין כן זה מה אז מאוד! ״מעניין
 יערי, אהוד לענייני־ערב, הדוכנה ראש

 שהמערכת פגישת־הכתבים, תום לקראת הציע,
מתפקידו. להתפטר שלא לקרפין תקרא

 מערכת בחדר שלמחרת, בישיבת־הבוקר
 לא ״אני במילים: הישיבה את קרפין פתח מבט,
 מהדורת ועל אתמול, שקרה מה על לדבר רוצה
אמש...״ של מבט

הנעדרים
בקרב ביותר הנלחשים מהסיפורים אחד

 היומית העיתונות של הכלכליים הכתבים
 ־ למסיבת הוזמנו שלא כתבים, בשני מתמקד

 לשעבר, הפועלים בנק מנכ״ל שערך העיתונאים
 הבדיקה דו״ח פירסום אחרי לוינסון, יעקב

ההסתדרותית.
 והטלוויזיה, הרדיו כתבי היו הנעדרים שני
 מלמן יוסי לוינסוך: ב״פרשת לטפל שמונו
מהטלוויזיה. עזרן וחנן ישראל מקול

המר שר הכפייה
 אחת להתחולל עומדת הקרובים בימים

 בדמוקרטיה ביותר החמורות השערוריות
 עצמאות את סופית לחסל עלולה היא הישראלית.

רשות־השידור.
 חוק ביצוע של הממונה שר־החינוך־והתרבות,

 חברי רשימת על להכריז עומד רשות־השידור,
 וחברי רשות־השידור של הבאה המליאה

 בראשון לתפקידם שייכנסו הוועד־המנהל,
לאפריל.

 להציב המר זבולון עומד הרשות יו״ר במישרת
 שהמפד״ל למרות ינון, מיכה מיפלגתו, איש את

מקומות. בחמישה רק בכנסת מחזיקה
 מתוצאות להתעלם השר עומד במקביל,

 לייצוג ולדאוג העשירית, לכנסת הבחירות
 במליאה מייוצג יהיה הליכוד לא־פרופורציונלי.

בכנסת. היחסי למיספרו מעבר ובוועד־המנהל
 פתוח נשאר הרשות מנכ״ל של מינויו נושא

 לסיד יוסף של סיכויו האחרון. לרגע עד
 אורי של לסיכוייו שווים שניה לקדנציה
סורת.

קיוויתי ת1חסבמ כר
 בתוכניות רשות־השידור מקצצת אלה בימים

 ביטול הסיבה: ובטלוויזיה. ברדיו מפיקה שהיא
הרשות. גרעונות בכיסוי הממשלה של חלקה
 ביזבוזים קיימים אלה לקיצוצים זמנית בו
ברשות. ופרופורציה תקדים חסרי

 ראשון. יום מדי מתרחש הביזבוזים אחד
 מגיש קיוויתי, ניסים הוותיק, כתב־הספורט

 תחת ספורט, מיני־מהדורת מבט מהדורת בתום
ראשון. שער הכותרת
 את הלוויין באמצעות מקבל שקיוויתי מאחר

 בליגות המובקעים הכדורגל שערי כל
 היום כל במשך לחייג מתחיל הוא האירופיות,

 ואנגליה, אירופה ברחבי וטלוויזיה רדיו לתחנות
 מישחקים, מאותם החי התיאור את לקבל כדי

פצוע...״. כשהוא למיגרש עלה ״קיגאן של בנוסח
 בחיוג־ישיר, הנעשות אלה, טלפון שיחות

 חטיבת־החדשות, מכתבי כמה לדעת עשויות,
 מדי דקות 10 של כתבת־פילם לפחות לממן

שבוע.

המיקרופון מאחרי
הסקופים בעלי
 חופשה־ללא־תשלום, של שנתיים אחרי
 משם באנגליה, מלמו יוסף כתב־הרדיו שבילה

 אור שראו ספרים על סקירות להארץ שיגר
 למוסף למדי זהה בגירסה הבריטים, באיים

 של החדשות לחטיבת חזר טיימס, של הסיפרותי
 הכתבים כאחד בתל־אביב ישראל קול

הכלכליים.
 רשות־השידור לכתבי מלמן הצטרף מהרה עד

 לפני לוינסון״ ״פרשת על כביכול ש״שמער
 עליו לממונים פנה מלמן הזה. בהעולם פירסומה

 לדבריו ״הסקופ." על לעבוד לו לאפשר וביקש
 כאשר בערב, שלישי יום עד ה״סקופ,״ על עבד
הזה. העולם בשער אותו. מצא הוא

 הכתבים סירבו ה״סקופ,״ התפוצץ כאשר
 נדב אמנון סני־גיל, אליעזר האחרים,
 לוינסון.״ ב״פרשת לטפל נסטלבאום, ומשה

 מלמן שרק חטיבת־החדשות ממנהלי ביקשו הם
בפרשה. יטפל

 ובין מלמן בין מתח נוצר מכך, כתוצאה
עמיתיו.
 העובדה על־ידי סופק זה לעימות נוסף דלק
 רשות מנכ״ל של מהוראתו מתעלם שמלמן

 הרשות כתבי על האוסרת לסיד, יוסף השידור,
המודפסת. בעיתונות מאמרים לפרסם

פסקול
היוזה שלא העצומה

 הכתב מתמדת. בתנועה היא מבט כתבי מצבת
 נלקח שחר, עודד לענייני־כלכלה, הטרי

• צה״ל בגלי ככתב־כלכלי לשרות־מילואים • 
 לענייני״חינוך הכתב הוא במילואים אחר כתב
• קימור ירין  משה הצבאי, הכתב •

 הכתב תפס מקומו ואת באנגינה, חלה שלונסקי,
• ליס בני לענייני־בריאות,  מבט למערכת #

 ספר ומחיבור המודפסת בעיתונות מגלות שב
# סגל ישראל הוותיק הכתב ספרותי  הכתב #
 העשוי כהן־אהרונוב, אורי מישטרה, לענייני
 נושא סיקור את ולקבל מתפקידו לעבור

• הבריאות,  בימים מתנהלת מוזרה עיסקה •
 ובין הטלוויזיה של חטיבת־החדשות בין אלה

 את להעביר העיסקה: מטרת כולבוטק. מערכת
• לכולבוטק טלר עוסר כתב־הטלוויזיה • 

 חבריהם בקרב להעביר ניסו מבט מכתבי כמה
 רשות־השידור, מנכ״ל של מינויו למען עצומה
 אלא בתפקידו. שניה לקדנציה לסיד, יוסף
 העצומה מארגני התוצאה: סירבו. הכתבים שרוב
• מכוונתם בהם חזרו  נערך קולני עימות •

 לענייני הכתב בין חטיבת־החדשות בפרוזדור
 מיכאל מבט, עורך ובין יערי, אהוד המרחב,
 יערי של תביעתו העימות: סיבת קרסין.

 לספר מבט במהדורת פריט תקדיש שהטלוויזיה
 על שיף זאב העיתונאי עם ביחד חיבר שהוא

 של ללחציו ניכנע לא קרפין מילחמת־הלבנון.
• יערי  של הוועד־המנהל בישיבת •

 את סלג ישראל ד״ר ניסח רשות־השידור
 במילים: מדינת־ישראל על המאיימות המלכודות
 פאפו ומלכודת בלבנון מוות ״מלכודת

• בטלוויזיה...״  שהשבוע מצדה, הסידרה •
 ארבעה בת סידרה במקורה היא בהקרנתה, הוחל

 פרקים, לשמונה לחלקה שהחליטו אחר פרקים.
 יכלו ״הם הטלוויזיה: מבכירי אחר כך על הגיב

 הציבור כה בין פרקים. 16ל־ גם מצדה את לחלק
הישראלית.״ בטלוויזיה להתבונן חדל

דממה שעה חצי
 לקראת ערם, מדי מתרחש מוזר מינהג

 של לחדר־החדשות־המרכזי .5 שעה
 מיכאל מבט, עורך נכנס הטלוויזיה

 מכשיר מול מקום לו בוחר הוא קרפץ,
ומתיישב. הטלוויזיה,

 שאר כל מגיעים קרפין בעיקבות
הם. אף ומתיישבים הכתבים,

 מישז־ר־ מתחיל כאשד ,5 בשעה ואז,
 ערב המתחרר״ התחנה של החדשות

 רשף, כרסי הכתבים צופים חדש.
 הגונבים מרגלית, ודן רייבר גידעון

מבט. ממערכת ההצגה את


