מאותו שופט שגזר על כך .עורכי־הדין החדשים
של בלס ,יהודה ויינשטיין ויעקב ויינרוט ,החליטו
לאחר התלבטויות רבות לבקש עיון מחדש .בכך
שמרן לעצמם את האפשרות לפנות בעתיד
לערכאה גבוהה יותר מכיוון שגם על החלטתו
החדשה של השופט המחוזי אפשר לערער לבית־
המישפט העליון.
אלא שהם נתקלו בקושי מישפטי .עד היום
היה מקובל כי בקשה לעיון מחדש במעצר צריכה
להתבסס על עובדות חדשות שקרו מאז המעצר
הראשון .מכיוון שכאן הוגשה הבקשה מייד לאחר
צו־המעצר ,לא השתנה עדיין מאומה .על כן
הסבירו הסניגורים לשופט את גישתם החדשה
למעצר עד תום־ההליכים.
הם הסבירו כי בגלל החומר הרב בתיק ,החליטו
לפצל את ההליך לשני שלבים :בראשונה טענו
נגד המעצר עצמו ,בלי להיכנס לראיות שבתיק.
רק לאחר שהחליט השופט לעצור ,למדו
הסניגורים את התיק כולו וביקשו עיון חוזר ,על־
סמך חומר הראיות שבתיק.
למעצר עד תום־ההליכים נדרשים כמה
תנאים .ראשית ,יש לשכנע את בית־המישפט כי
'יש בירי התביעה ראיות טובות ומשכנעות
לאשמתו של הנאשם ,שהוא עדיין בחזקת חף־
מפשע .לשם כך יש ללמוד היטב את כל הראיות
בתיק.
אבל לא בכל עבירה נוהגים לעצור עד תום־
ההליכים ,גם אם חומר־הראיות בתיק הוא משכנע
מאוד .בעבר היה נהוג לעצור עד תום־ההליכים
רק במיקרים יוצאי־דופן .למשל באשמת רצח,
שבה מחייב החוק עצמו לעצור עד תום־ההליכים.
בתי המישפט קבעו כי גם במיקרים של אינוס
ושל סחר־בסמים יש לעצור עד תום־ההליכים ,וכן
בעבירות של אלימות קשה .אבל לאחרונה הפך
מעצר עד תום־ההליכים כמעט לעניין שבשיגרה,
ואפילו נאשמים בעבירות צווארון לבן נשלחים
למעצר דרך קבע .כך קרה לאברהם גינדי ,לאבי
צור ולמשה פרוסמן ,ששוחררו רק על־ירי בית־
המישפט העליון.
העילות המיוחדות ,המצדיקות מעצר עד תום־
ההליכים ,גם בעבירות אחרות ,על־פי הפסיקה:

1

;

,

שידור
בתוככי הרשות
איר מדברים בראשון?
בפורום־חדשות של רשות־השידור ,עסקו הש
בוע במישחקי־הכדורגל במכסיקו.
מנכ״ל רשות־השידור ,אורי פורת ,מתח
ביקורת על סיגנונו של השדר יורם ארבל.
פורת אינו מבין מדוע אומר ארבל ״חלפו להן 20
דקות,״ או ״חלפו להן  30דקות.״ זה נשמע,
לדעתו ,כאילו חלפו להן בנחת הדקות ,בעוד שמי
שרואה את מישחקי״הכדורגל רואה שהדקות אינן
חולפות להן כך סתם.
גם למישפט ״להוציא את הכדור מן הדשא״,
טוען פורת ,אין הסבר הגיוני .״איזה מין סיגנון
זה?" שואל פורת.
מנהל״הטלוויזיה ,חיים יבין ,יצא מייר להג
נת עובדיו .הוא טען שאין זה הולם למתוח
ביקורת על סיגנון של שדר .שדרי־הספורט,
לדעתו ,עושים עבודה מצויינת ,ונותנים חיים
לשידוריהם ממכסיקו .ובשמץ של בדיחות־הדעת
הוסיף שסיגנונו של ארבל הוא הסיגנון .הנפוץ
בארץ ,ואין מה לעשות אם בראשון־לציון מדברים
שפה אחרת .־

מנהל התוכניות
בשבוע הבא יתקיים מיכרז נוסף לתפקיד
מנהל חטיבת־התוכניות בטלוויזיה .בראש הווע
דה הנוכחית יעמוד יו״ר רשות־השידור ,מיכה

תפקידו בסוף מרס ,מנסה להטביע בצורה כלשהי
את חותמו על רשות־השידור ,ומכאן ההצעה.

להיאבק נגדו ,למרות העובדה שעזרן ממלא
תפקידים אחרים במחלקת־החדשות.

מאחורי המיקרופון

גלעד.

^ ההלפה
^ של אילון

*

הגנאי נגדו ,התקשה לשיר את שיר־הסיום עם
כולם ,ולא נרגע במשך שעות רבות .בתום
התוכנית התנצלה אשתו של סמבורסקי לפני
שרעבי ולפני כל הצוות על החתן העצבני.
את התוכנית הפיק חיים מלובן.

בגלי צה״ל עוברים לעידן המחשב .מתחילת
שבוע הבא ישודר מיצעד־פיזמונים יומי ממוחשב.
כל יום ,משעה  1עד  2בצהריים ,יידרגו מאזי
נים .שיתקשרו עם אולפן גלי־צה״ל את להיטי
הקיץ .כל יום ישודרו  10שירים ושלושה שירים
נוספים לשיפוט המאזינים .למחרת ,בשעת
השידור ,כבר יצעד המיצעד הממוחשב ,לפי
טבלת היום הקודם ,שאותו הכין המחשב.
בשל הקושי הכרוך בדירוג ידני ,היה מיצעד־
הפיזמונים משודר אחת לשבוע .עכשיו ,בעזרת
המחשב ,ישודר מיצעד פיזמונים יומי ,בתקופת
החופש הגדול.
צ׳ופר נוסף :בין המדרגים יוגרלו מדי יום
פרסים יקרי־ערך.
את המיצעד הממוחשב עורך ומגיש אברי

• חומרת העבירה מצדיקה את מעצרו של
הנאשם.
הדיון בעילות אלה אינו מצריך את לימוד כל
חומר הראיות ,וניתן לעשותו על אתר .אולם עד
היום נהגו לשלב טיעון זה יחד עם הטיעון על
חומר־הראיות בתיק ,בגלל החשש כי לא יאופשר
עיון מחדש ללא נסיבות חדשות.

^

כשתשדר הטלוויזיה בליל־שבת את התוכ
נית זימרת הארץ עם א הו ד מנו ר .ייזכר
בועז שרעבי בהקלטת התוכנית ,ולא בשימחה
רבה.
בתוכנית ,שתיוחד הפעם למלחין דניאל
סמבורסקי ,משתתפים מירי אלוני .הנן יובל,
יזהר כהן .נתנאלד״ ורדינה כהן ,דני ליטני .בועז
שרעבי ועוד.
התוכנית ,שהוקלטה באולפני הרצליה,
כמעט שלא הגיעה לידי סיום .תחילה התקשה
שרעבי ללמוד את מילות השירים שעליו
לשיר ,והוא הוקלט שש פעמים .בשעות הלילה
המאוחרות היה הצוות אמור להקליט את בתו
של המלח? בביצוע אחד משיריו .הצוות ,שכבר
היה עייף ,שקל אם לדחות את הקלטת השיר
של הבת .אז התפרץ בעלה בקר־אות־גנאי
לעבר שרעבי .הוא צעק לעברו שיחזור
לאמריקד״ התלונן שאת כל הערב ביזבזו עליו,
כשהוא מתקשה ללמוד את מילות השיר ועוד.
שמואל אומני ,בעלה של מירי אלוני,
התערב במריבה ודרש מחתנו של סמבורסקי
שיתנצל לפני שרעבי .זה לא הסכים .ופרצה
מהומה .חנן יובל החזיק בשרעבי כדי שלא
יתפרץ לעבר החתן .שרעבי ,שנפגע מקריאות־

מיצעד פיזמונים ממוחשב

• יש חשש של ממש כי הנאשם ימלט
מהארץ

1

מסרו

מאחורי המירקע
המאבק נמשך
מנהל צמח
עי ס ק הז

בחודשיים האחרונים .במיכרז הראשון ,שנערך

לפני יותר מחודש ,הגישו את מועמדותם אביטל
מוסינזון ,נתן כפסי ,חיים גיל וצבי גורן.
אלי ניסן ,שהגיש מועמדות ,כלל לא הגיע
למיכרז.

בראש הוועדה הקודמת עמד רוני פייג־
שטיין ,שהחליט על דעת חברי הוועדה כי אף

במחלקת־החדשות בירושלים ממשיכים להי
אבק בחנן עזרן.
יריביו במחלקה ערכו מסע־הכפשות נגדו
במשך זמן רב ,עד שנאלץ לעזוב את תפקידו
כעורד ומגיש חדשות־הלילה .הם ממשיכים

אחד מהמועמדים אינו ראוי לתפקיד.
ברשות־השידור מהמרים על יוסי צמח .מה גם
שלחצים כבדים מופעלים על הוועדה מלישכת
שר־החינוך ,הממונה על ביצוע חוק רשות־
השידור ,לטובת צמח.
השמועות מספרות שמינויו של חיים יבין כמי
נהל־הטלוויזיה הותנתה בכך שצמח יקבל תפקיד
זה.

טלתרום בט״ו בשבט
הגיש השבוע הצעה להנהלת־הרשות .ההצעה:
שהטלוויזיה תערוך טלתרום ב־ט״ו בשבט,
לכבוד שיפור נוף־הארץ.
ינון ,המקפיד על כללי־נוהל תקינים בעבודתו,
הגיש את הצעתו במיכתב למנהל־הטלוויזיה,
חיים יבין ,וזה העבירה למנכ״ל רשות״השידור,

אורי פורת.

אילנה אלון

איך לזכור!

בהנהלת־הרשות נשמעות ריעות האומרות כי
מיבצע־התרמה שמארגנת הטלוויזיה אינו נועד
לנושאים שכאלה .הטלוויזיה מארגנת מיבצעי-
התרמה לזקנים ,לילדים חולים ,לילדי קמבודיה
ועוד .מיבצעים כאלה ,אומרים בהנהלת רשות־
השידור ,נועדו לעזור לאנשים במצוקה-.ואילו
לנושא של ינון צריכה לדאוג הממשלה .שיפור
נוף הארץ הוא עניין לתקציבי־ממשלה ,ולא לתק־
ציביהם של אזרחי־ישראל.
נראה כי יו״ר רשות־השידור ,העומד לסיים את

צל״ ג דקרפין
השבוע שידר הכתב לענייני מישפט של
הטלוויזיה ,אמיר שביב ,ידיעה הקשורה
בפרשת השב״ב .נאמר בה כי קצין בכיר במילואים
טוען כי יש לפתוח בוועדת־חקירה ,כי לדעתו
השר יצחק שמיר היה צריך להתנצל לפני האלוף
איציק מרדכי על העוול שנעשה לו ,וכי האלוף
מרדכי לא יעבור על העניין לסדר היום.
למחרת בבוקר ,בישיבת־הבוקר של מחלקת־
החדשות ,הסתבר ליושבים סביב השולחן כי
״הקצין הבכיר" אינו אלא חבר־הכנסת רן כהן ,וכי
לידיעה ששודרה היו מגמות פוליטיות ולא
צבאיות ,כפי שזה נשמע בערב קודם לכן.
שביב סיפר בישיבת־הבוקר כי הוא הודיע
למיכאל קרפין ,עורך מבט ,ש״הקצין הבכיר״
הוא רן כהן ,וקרפין לא ראה לנכון לשנות את
הידיעה ולהפוך אותה מצבאית לפוליטית ,כפי
שהיה צריך להיעשות.
השבוע היכה קרפין שנית .הוא שידר בפתח
מהדורת מבט כי חברי־הכנסת מכנים את מעשי
הדתיים ״חומייניזם" .במהלך מהדורת מב ט לא
הוזכרה הידיעה שנית .הסתבר שכל הידיעה היתה
המצאה של קרפין.
קרפין אמור לסיים את תפקידו בעוד חודשיים,
וכבר עתה נשמעים בחדרו של מנהל־הטלוויזיה,
חיים יבין ,קולות הדורשים שלא להאריך את
החוזה של קרפין לשלוש שנים נוספות.

רונית אנטלר ₪

רק״ח־טורס :גולאש הונגרי

היו״ר הדתי של רשות־השידור ,מיכה ינון,

האי שום .עורך־הדיו י הו ד ה וייצ שטיין טען
שיש לאפשר עיון מ חד ש בבק שה למעצר עד
תום־ההליכים ,גם כ שאין נ סי בו ת חד שו ת.

זמר שרעבי

ינון.

יוסי צמח ,בימאי ומפיק בטלוויזיה ,ועוד
אדם חיצוני ,שאינו עובד רשות־השידור ,הגישו
את מועמדותם לתפקיד .זהו המיכרז השני

• יש חשש מבוסס כי הנאשם עלול לשבש
הליכי מישפט:

ך*ן ניגוריו של בלס הפכו את הסדר .אורי
^ סלונים טען נגד עילות המעצר הפסוקות,
ונכשל .אז באו הסניגורים החדשים וביקשו
מבית־המישפט לעיין מחדש במעצר ,מכיוון שאין
ראיות טובות ומשכנעות בתיק .ובאין ראיות
כאלה אין עילה לעצור את הנאשם.
השופט אבן־ארי קיבל את טענת הסניגורים
וחידש הלכה .הוא התיר להם לטעון נגד המעצר,
למרות העובדה שלא היו בידיהם נסיבות חדשות.
אם יחליט השופט כי שוכנע בכל זאת להשאיר
את בלס במעצר עד תום־ההליכים ,יערערו
.בוודאי הסניגורים על כך לבית־המישפט העליון.
ואם ימשיך בית־המישפט העליון לנהוג על־פי
ההלכה שקבע השופט מנחם אילון במיקרים של
אבי צור ואברהם גינדי ,יש סיכוי טוב שגם בלס
ישוחרר.
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מזכיר בורשטיין
מי ישלם!

הנשק הסורי של רק״ח ,במגעיה עם אנשי־
התיקשורת ,הוא נסיעות־חינם לגוש הקומד
ניסטי.
דובר המיפלגה ,עוזי בורשטיין ,המופקד על
אירגון הנסיעות ועל בהירת המועמדים ,עוסק
בימים האחרונים באירגונה של מישלחת־כת־

בים לבודפשט .בראש רשימת־המועמדים עמד
הפעם יעקב אחימאיר ,הכתב הפרלמנטרי
טל הטלוויזיה .מילה טובה אחת על הגוש הקומוניסטי בטלוויזיה שקולה כנגד עשר כתבות
ביומונים.
אחימאיר ,כתב מהימן ותסר־פניות ,שזכה
כבר מזמן בכינוי ״האנגלי״ ,בגלל גישתו המיק־
צועית־עניינית ,שאין בה שמץ של חנפנות או
חיסול־חשבונות ,נעתר בשימחה להזמנה.
הוא פנה לטלוויזיה ,דיווח על ההזמנה
והמתין לתשובה .בינתיים הוטרד על־ידי
עמיתים ,שביקשו לדעת איך הצליח להשפיע
על בורשטיין ולזכות בטיול־חינם .הס לא ידעו
כי אחימאיר לא נקט שום יוזמה ואף לא חלם
לפנות לבורשטיין ולבקש הזמנה.
השבוע קיבל את התשובה :הנהלת רשות-
השידור סירבה לממן את דמי הטיסה מישראל
עד לגבול ההונגרי ,כפי שמתחייב מתנאי־
ההזמנה )מרגע שנכנס האורח לטריטוריה
קומוניסטית ,מכוסות כל ההוצאות על־ידי
המזמינים( .פירושה של התשובה היה ברור:
רשות־השידור מסרבת להזמנה הקומוניסטית.
במיסררונות הטלוויזיה אומרים כי לסירוב
יש סיבה אחרת :מאז שמבקר־המדינה מתח
ביקורת על ריבוי הנסיעות של עובדי הרדיו
והטלוויזיה לחדל ,החליטה הנהלת־הרשות
להמעיט בנסיעות ,עד יעבור זעמו של המבקר.
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