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ר בגדתי ..דא
 רגישה כתבה על אורן איתן לכתב •

 רור לפני שנישבה אילן אורי פרשת על ומאלפת
 סורית משימת״מודיעין בשעת הסורים על־ידי

 ובו פתק גופו על שהחביא אחרי בכלא, ושהתאבר
בגדתי!״. ״לא נאמר:

 בה, הובאו ולא שלמה, היתה לא שהכתבה חבל
 בשעת־מעשה הישראלי המימסד תגובות למשל,
לציבור. ששיקר

צלג״ש
בעם המתפרעים

 של ולתחקירנים רז למנשה צל״ש •
 נושא פומבי לדיון שהעלו חופשית, כניסה
ה הקרוי הטפילי הגוף של קיומו בוער: לאומי

 דיון כף על אין שמעולם מכיוון היהודית. סוכנות
 ציבורי תפקיד הטלוויזיה מילאה בכנסת, אמיתי

ראשון־במעלה.
 שוב שהראו בדיון, המשתתפים לרוב צל״ג •

 העליון המעמד של המשווע חוסר־התרבות את
 יו״ר דולצין. אריה כולם על עלה במדינה.

 לאורך ושהתפרע בגסות שהתנהג הסוכנות,
 ישראלי בירוקראט של דוגמה והציג הריון,
ושתלטני. מנופח

 ביותר: המאלף היה הדיון של האחרון הרגע
 סערת מול אין־עונים עמד העדין רז מנשה

 יוסי לידידו שהניח אחרי עבר, מכל הצעקות
 עתה הוא (שריר בוטים דברים כמה לומר שריד

 בעוד גנים"). במאה הפורח ״פרח בבחינת
 ורז להשיב מתכונן שריד צועקים, הצועקים

 את הבימאי סגר פשוט להרגיע, לשווא מנסה
אות־הסיום. את המירקע על והקרין השידור

צל׳ג
היד מבני קטע

ה ולעורכי גליקסברג אילנה לרבנית •
 החינוכית, בטלוויזיה מוסף־המוספים תוכנית

בתוכנית. הרבנית של שיתופה על
 דן של לצידו כמראיינת שהופיעה הרבנית,
הנ השאלות את לשאול ידעה לא מרגלית,

האק ולמאורעות לעיתונות שלה הקשר כונות.
 הצורה ברור. היה לא בתוכנית שנדונו טואליים

 כאילו נראתה באולפן האורחים את ריאיינה שבה
 מראיינים על היל בני של מסאטירה לקוחה

 שאלה היא הקודם. בשבוע ששודרה ומרואיינים,
 דעתה, את בעיקר הביעה מדי, ארוכות שאלות

 מאשר להשמיע יותר רוצה ברור,שהיא והיה
 אורנה המפורסמת לגיורת התחנפה היא לשמוע.

 הוא גם שהחליט לערבי פנים והחמיצה פורת.
להתגייר.

המירקע מאחורי
יגיש לונדון
 של החדש המנהל לונדון, ירון של כוונתו

 דן את להכניס בטלוויזיה, מחלקת־הדראמה
 בענייני־ העוסקת חדשה לתוכנית כמנחה שילון
הפועל. אל כנראה, תצא, לא אמנות,

 יבין, לחיים הזאת ההצעה הביא לונדון
ה האדם כי לו אמר יבין אך מנהל־הטלוויזיה,

 לונדון הוא כזאת תוכנית להגיש היכול יחידי
 ונכון הסכים, לונדון אותו, שיכנע הוא בעצמו.

החדש. המנחה יהיה הוא זה לרגע

חלום שהגשימו שניים
 אנשים שני השתמשו בלתי־מתוכנן באופן

 הרגשתם את לתאר כדי המישפט באותו שונים
 שחיה נערה של מיכתביה על המבוסס מחזה לגבי

יהודה. במידבר לספירה השנייה במאה
 נרחבת כתבה ערך כתב־הטלוויזיה, לים, בני
 ושחיה בבתא, ששמה האשה, על שני למבט

בר־כוכבא. מרד בתקופת
 המועלה מחזה כתבה מחזאית, קיני, מרים

ה תיאטרון על־ידי בהצגות־הרצה אלה בימים
בימה.

 התקופה מן מצולמים סרטי־ארכיון היו לליס
 בבתא. של האיגרות את ידין ייגאל גילה שבה

 האיגרות ואת החפירות, את מתעדים הסרטים
 בהבימה, המועלה המחזה על כששמע עצמן.
 את לקח הוא כתבתו. את וערך הנושא על קפץ

 בשמורת־ ממנו סצינות כמה וצילם המחזה שחקני
 קרשי על הסצינות ואותן בעין־פשחה, הטבע

הבימה.
וכ אנשי־התיאטרון, על מאוד התחבב ליס
 שהוא אמר הוא אך לו. הודו הצילומים את שסיים

חלום.״ להגשים לי ״עזרתם כי: להם להודות צריך
 הבימה, על הראשונה ההצגה שהסתיימה אחרי

 באולם. לקהל מילים כמה לומר קיני התבקשה
 שעזרתם ״תודה ואמרה: מאוד נרגשת היתה היא
חלום!״ להגשים לי

המיקרופון מאחורי
מצנזר דא צנזור

 בסידרה גלי״האתר אל חוזרת עבחץ עדנה
 מגירות־הלב בתוכנית מרואיינים, של חדשה

 ביותר פופולארית הפכה התוכנית בגלי־צה״ל.
 ל־ לגרום עברון הצליחה שבו האופן בגלל

המיקרופון. לפני ולהיחשף להיפתח מרואייניה
 שתשודר בתוכנית, הראשונים המרואיינים

 השישי ביום החל בגלי־צה״ל, 7ב־ ליל־שבת בכל
 העיתונאי הס, אמירה המשוררת יהיו הקרוב,
 ח״כ גרוניך, שלמה המוסיקאי חלבי, רפיק

 ופעיל־זכויות־האדם הסופר דיניץ, שימחה
 יאיר וח״כ האלטר מארק היהודי״צרפתי

צבו.

צו
1צ עד

 מני המנחה עם ממני. התוכנית שידור
 בליל- ארגוב זוהר הזמר את ריאיין שבה פאר,
התקיים. ולא כמעט שבת,

 והמיקצועי המוכשר המפיק משולם, יוסי
בתוכ להופיע ארגוב את שיכנע התוכנית, של
 הסמים. מן שלו תהליד־הגמילה על ולספר נית

הרביעי. ליום תוכננה התוכנית הקלטת
 בן־חיים, נסים עם ארגוב רב השלישי ביום
ה וביום השלישי היום כל במשך אמרגנו.

 על משולם שמר למועד־ההקלטה, ער רביעי,
 להבטיח כדי בלילה, איתו ישן ואף ארגוב,
להקלטה. יגיע ואכן יתחרט לא שהזמר

 בנוכחות הרביעי, ביום הוקלטה התוכנית
באולפני־הרצליה. קהל,

 אבירם, יורם עוח״הדין הגיע החמישי ביום
 אורי של למישרדו בדודים, את המייצג
 הצו צו. ובידו רשות־השידור, מנכ״ל פורת,

 המישפטי היועץ כהן, לנתן גם מופנה היה
 התוכנית. מפיק משולם, וליוסי הרשות של

 כתוב היה שופט, בידי חתום שהיה בצו,
 לעשות או להתראיין, להופיע, אסור שלארגוב

האמרגן. אישור ללא אחרת פעולה כל
 להופעתו מתנגד האמרגן כי הוסיף אבירם

 מן דורש והוא ממני. בתוכנית ארגוב של
 שהוקלטה התוכנית את לשדר שלא הטלוויזיה

קודם. יום
 לשדר שלא הטלוויזיה לאנשי הורה כהן נתן

 וביקש ארגוב, של בהשתתפותו התוכנית את
 להסכים האמרגן את ולשכנע לנסות ממשולם
בתוכנית. ארגוב של להופעתו

 לא זה אך האמרגן. עם לדבר ניסה משולם
לוותר. מוכן היה

 דויד עורך־הדין נכנס בבוקר השישי ביום
הוא לפעולה. ארגוב, את המייצג קירשנבאום,

 ספר־השירים צאת ערב הסידרה את פותחת הס
שיצא אחרי האור. בקו סוסים שני שלה השני

שהתגשם חלום

נמצא האבוד השיר
 הטלוויזיה, של מחלקת־הבידור מנהל ומישהיה הקדם־אירוויזיון, מפיק חסון, חנוך

שמאל. ברגל תחרות־הזמר את השגה התחיל
 רשות־השידור. של הוועד־המנהל חבר אדמון, דויד עמד שבראשה ועדת־שופטים,

 עשרות מתוך 15ב־ בתרה ליטאי, ודני פיאמנטה אלרט פרנס, שימעון הלר, דליה היו ושחבריה
לשיפוטה. שהגיעו השירים
 השירים שני על לדעתם השופטים מן כמה כהן דליה הזמרת שאלה השירים בחירת אחרי
 של מישיריה אחד לא אף לידיהם קיבלו שלא ענו שנשאלו השופטים לתחרות. ששלחה
 כי וסיפרה התלוננה היא למנהל־הטלוויזיה. חריף מיכתב כתבה ומייד נדהמה, כהן הזמרת.

 לידי ההוראות לפי אותם, ומסרה השירים את להקליט כדי מכספה דולאר 2,000 השקיעה
 נשלחו המיכתב מן העתקים בירור. דרשה והיא נעלמו השירים הטלוויזיה. של איש־הביטחון

 חטיבת־ ומנהל מנהל-הטלוויזיה סגן צמח, ליוסי רשות־השידור, מנכ״ל פורת, לאורי
מחלקת־הבידור. מנהל גינת, ולדפי התוכניות
 בתוך האבודים השירים נמצאו יבין, חיים של בלישכתו המיכתב שהתקבל אחרי יומיים

 השירים את להגיש הוחלט במחלקת־הבידור קרס-האירוויזיון. שירי שאר ובו ארגז.
לשמיעה. לוועדת־השופטים האבודיס־נמצאים

 הראשון השיר מן במיוחד התרשמו השופטים השירים. את שמעה שוב. התכנסה הוועדה
לתחרות. 16ה- כשיר אותו לצרף אחד פה והחליטו כהן, של

 התחרות, של הראשונים בשלבים כבר שהתגלה הברדק על כועסים בטלוויזיה בכירים
 הפיק, אותה שגם שעברה. בשנה התחרות מן הבלגאן שהדי חסון, בחנוך האשם את ותולים

 תיקוות הרבה כל־כך בו שתלו מחלקת־הבידור, של החדש המנהל גינת, וברפי נדמו, לא עדיין
במחלקה. לשינויים

 היא והתעניינות, סערה שעורר הראשון סיפרה
 כמשוררת המבקרים מן כמה על-ידי הוגדרה
ויוצא־דופן. חושני עז, כושר־ביטוי בעלת

 הס, עזרא בעלה, כי הס סיפרה הראיון במהלך
 אותה שאלה עברון במיקצועו. צבאי צנזור הוא
 וענונו אחרי העבודה, מן הביתה בבואו אם

שלה. שירים לצנזר כוח עוד לו יש ופולארד,
 חוסר־אונים, לו לאחל רוצה הייתי ״לא הס:

 לו שאין מקווה שאני להגיד כמעט רציתי אבל
 לחופש זקוקה ממש אני שלי. שירים לנזר כוח

 לא אני מצנזר, לא הוא באמת צנזורה. בלי מלא,
 כללית אני כי אולי מצנזר. לא הוא למה יודעת

 הוא אם בספק שאני למרות עליו, מקובלת
לגבי." אובייקטיבי

 עלייתה על הס מספרת הראיון של אחר בחלק
 ועל הריסוס חוויית על ,8 בגיל מעיראק ארצה

מישפחתה. גרה שם יוקנעם, מעברת
 קיבלו איך עברון אותה שאלה זה בהקשר

 ״טוב, ענתה: והיא בבית־הספר, הצברים אותה
 עשיתי וכנראה בבלי, מיבטא לי היה כל קודם

 התייחסו זאת בכל אחר. למיבטא הסבות אי־אלה
 ולא טובה, תלמידה שהייתי לעובדה יותר

 שאני הרגשתי ממני. הבוקע המוזר לניב התייחסו
 היותי בגלל נחשלת לא האנשים, עם זורמת
 להוכיח לרצות אתגר לי נתן אפילו זה אולי עולה.

שלי.״ באופי פייטרי חלק שיש דומני עצמי. את

 שבו התיק, את והוציא לבית־המישפט ניגש
 גילה בתיק לאמרגגו. ארגוב שבין העניין נדון

 בידי חתום נוסף, צו לתדהמתו קירשנבאום
 עורך־דינו הגיש שאותו הצו את המבטל שופט,

ברחיים. של
 התורן לשופט התיק עם ניגש קירשנבאום
 הוא המבטל הצו כי חתם וזה בבית־המישפט.

 יל־ להנהלודהרשות שהוגש הצו מן מאוחר
 התוכנית, שידור התאפשר וכך מפיק־התוכנית,

הרוגז. האמרגן של התנגדותו למרות

לקרוא ודא לכתוב
הו לגימלאות, שפרשה ותיקה, עובדת־רדיו

מא בתוכנית אחרי־הצהריים השישי ביום פיעה
הכותרות. חורי

אי מזכירה שהיתה פויירשטיין, שיפרה
סי בתוכנית סיפרה מנהלי־הרריו, כל של שית

איתם. מעבודתה ומשעשעים קטנים פורים
 ד״ר מהמנהל קיבלה פעם כי סיפרה השאר בין

 היה לאיש להדפיס. מיכתב ספירו ישעיהו
 כדי אליו ניגשה והיא בלתי־מובן, כתב־יד

להדפסה. שקיבלה המיכתב את עבורה שיפענח
״מה, בכעס: ושאל בתדהמה בה הסתכל ספירו

אותו!״ לקרוא לך אסור המיכתב? את קראת את
 החדרים בין עובר היה כי סיפרה אחר מנהל על
 מיכתבים או ניירות ערימת כל על אבנים ומניח
 תעיף לא שהרוח כדי השולחנות, על שראה
אותם.

״פו־ בשם מנהלי־הרדיו כל את כינתה היא

שיחרוו ביקש
 היום בצהרי 2 השעה אחרי דקות כמה
הו בגלי־צה־ל כשהקריינית השישי,

 עם שבת לא עוד התוכנית כי דיעה
 ארצי נראה תשודר, לא ארצי שדמה

בתל־אביב. דיזנגוף ברחוב אשתו עם
 בתחנה ארצי מגיש שאותה התוכנית.

 בחלקה משודרת שישי. יום מדי הצבאית
חי. בשידור הגדול

ס שי גיו לפן החמי  לנחמן ארצי טי
 ממנו וביקש גלי־צה״ל. מפקד שי,

 הוא השישי. ביום המישדר מן להשתחרר
 ולכן לאילת, לנסוע צריך הוא כי סיפר

לאולפן. להגיע יוכל לא

 לאנשי־ שבהם זמנים היו כי וסיפרה ליטרוקים",
 קול־ באולפני דריסת־רגל היתה לא חרות

 אנשי רק היו הרישמיים והמרואיינים ישראל,
בשילטון. שהיתה מפא״י,

ובטלחיזיה ברדיו
ב השישי ביום רק הבינו גלי־צה״ל מאזיני

 מולי המליץ מדוע בטלוויזיה, כשצפו ערב,
 באותו נעים בילוי התוכנית מגיש שפירא,

ממני. פאר מני של תוכניתו על הבוקר,
 הראיון בעת בקהל. האורחים אחד היה שפירא

 פעם היה שפירא כי פאר הזכיר ארגוב זוהר עם
 בבית־הספר. למד כשזה ארגוב, של חברתי מדריך
 והוא שפירא, אל המצלמה עברה הזה בקטע
המירקע. על גדול בתצלום־תקריב הופיע

■י■ סרמסטי ענת




