
המירקע מאחורי
עברית העדיף ארנס

 יום מדי משדרת בערבית הטלוויזיה
 המקבילה מיפגש, בשם תוכנית חמישי

בערבית. מוקד לתוכנית
 מפיק־ סיכם שעבר הראשון ביום

 השר עם נאצר, פרחאן התוכנית
התוכנית. אורח יהיה שהוא ארנס, משה

 הקלטת לפני יום הרביעי, ביום
 שארנס למפיק נודע בערבית, התוכנית

 בתוכנית הערב באותו להופיע עומד
טילפן הוא העברית. בטלוויזיה מוקד

ארנם שר
וכר נרשם לא

מדוע. לברר כדי השר של ללישכתו
 לומר מה בדיוק ידעו לא בלישכה

 טענו התנצלו, ארנס של אנשיו למפיק.
כתוב היה שלא מזיכרונם, פרח שזה

הרב
ידע רא

 המראיין־ היה מצגר יונה הרב
המוס מוסף בתוכנית האורח

 החינוכית, הטלוויזיה של פים
התוכ מרגלית. דן עם ביחד
 ביום בדרך־כלל. מוקלטת, נית

בבוקר. השישי
 שאל ההקלטה בתחילת מייד
 פר־ מהי מצגר את מרגלית

 ידע ולא גימגם הרב שת־השבוע.
להפ נאלץ הבימאי לענות. מה

 את ולהתחיל ההקלטה, את סיק
מחדש. הקטע כל

 החייל כץ, יהודה •של אחותו
 ושהיתה דתית. שהיא הנעדר.

יש בתוכנית. המרואיינות אחת
 היא באולפן. העת באותה בה

 מהי לו וגילתה הרב את .הצילה״
פרשת־השבוע.

 באולפן עובדי־התוכנית בין
 רב המשמש הרב, אם ויכוח היה
 לא באמת תל־אביב. צפון של
ש או פרשת־השבוע, מהי ידע

וה המצלמות מול התרגש פשוט
מזיכרונו. פרחה פרשה

שיחר
תירוצים. וכהנה כהנה ועוד ביומן,
 גד השר הציל מיפגש התוכנית את

 של הכותרות את קבע גם והוא יעקובי,
 בתוכנית- הציע כאשר עיתוני־המחרת,

הוו על מישאל־עם לקיים הטלוויזיה
הבינלאומית. עידה

בערבית צנזורה
 סרט־ השני ביום הגיע לטלוויזיה

באיטל הבחירות על כתבה ובו לוויין,
 סטא־ אילונה כמובן, כיכבה, בסרט יה.
 צ׳יצ׳יולי־ המכונה כוכבת־הפורנו, לר,
ה המיפלגה מטעם מועמדת שהיא נה,

רדיקאלית.
הוק בעברית הטלוויזיה של במבט

מופי כשצ׳יצ׳יולינה במלואו, הסרט רן
חשוף. כשחזה בו עה

 באותה בערבית, החדשות במהדורת
 הוקרן לכן, קודם וחצי שעה הטלוויזיה,

חש שבו הקטע אך עצמו, הסרט אותו
צונזר. שדיה את החשפנית פה

התרגום על תודה
בחודש מוצפת הערבית הטלוויזיה

 ללא עבודות־צדדיות לעבוד העובדים
אישור.

 עובדים הרשות של רבים עובדים
 את מנצלים חלקם שונים. במקומות

 להופיע ומרבים שלהם הפופולאריות
 הם זו הופעה עבור בערבי־ראיונות.

בעיתו עובדים אחרים כסף. מקבלים
 לעתים בשמם, לעיתים הכתובה, נות

עיתו שאינם בעלי־מיקצוע בדוי. בשם
 ומרבים כישוריהם, את מנצלים נאים

בתעשיית־הקולנוע. לעבוד
 המנהלים מעלימים קרובות לעתים

 קיבלו לא אם גם כאלה, מעובדים עין
חאלטורה. לעשות אישור

 נגד האיסור הופעל שעבר בשבוע
 היא ברדיו. עורכת הלפרין, מירה
 רשות מנכ״ל פורת, לאורי הוזמנה
 עבודה שעשתה משום וננזפה, השידור
המתאימים. האישורים ללא צדדית
בצבא ביחד היו

מוכ גראפיקאי אם־לעפיה, יוסי
 גלי־צה״ל עבור עיצב ומצליח, שר

 הגלויות את מצויירות. גלויות סידרת
אלה בימים לאור יצאו הראשונות —

ר1בר
ל ל>2'
 בידי־ בכיר עורך ברוך. אדם

 קבוע משתתף הוא עות־אחרונות,
 נעים, בילוי השבועית בתוכנית
שפירא מולי עורך שאותה

בגלי־צה־ל.
 את לשדר ברוך כשבא השבוע,

 לו חיכה שלו, השבועי הטור
 כי לו הזכיר הוא בפינה. שפירא

 שאם אחדים. חודשים לפני כתב.
 את ארצה להביא יצליח מישהו

 — ברוך אדם — הוא טרנר. טינה
הסינרמה. של הריצפה את ילקק

 עומדת אכן טרנר שטינה נודע
וש הופעות, לשתי ארצה להגיע
הבטחתו. את לקיים עומד הוא אם ברוך את לשאול מיהר פירא

 הזמרת, של בשיבחה שהפליג ואחרי התבלבל. לא ברוך
 כי אם הריצפה, את אלקק ואני בכיליון-עיניים. לה מחכה

אלקק.״ לקוק אכן אחת. בלטה אחד, מטר צפטואלי,

ברוך עורך
ילקיז לקק

אני אמר
קונ במובן

 אסירי־ צופים של בטלפונים האחרון
תודה.

מנ יום!?, בניה החליט חודש לפני
ה הטלוויזיה של מחלקת־החדשות הל

הכ לכל לעברית תרגום לתת ערבית,
 בכל המשודר יומן־השבוע, של תבות

בערב. ראשון יום
לצו נחת גרמה המהפכנית החלטתו

 מביעים והם דוברי־עברית, רבים פים
ובמיכתבים. בטלפונים תודתם את

המיקרופון מאחורי
נזף המגכ״ל

על חמור איסור יש ברשות־השידור

אבולעפיה של גלויה
ביחד תמיד

 בשיתוף הצבאית, התחנה תעביר —
הרא הגלויות את לחיילים. שקם, עם

בב החדשים המגוייסים יקבלו שונות
 דרישת־הש־ את עליהן וישלחו קרם,

הביתה. מהצבא הראשונה לום
 כמאייר בעיקר העובד אבולעפיה,

מי איש הוא בחו״ל, להוצאות־ספרים
 .ע־ עיצב גם הוא גלי־צודל. של לואים

שלה. הסמל את התחנה בור
 גלי- עם נוסף קשר לאבולעפיה

 שי, נחמן עם בנח״ל שירת הוא צה״ל.
ב של כתב היה שי גל־יץ. מפקד היום

 את מאייר היה ואבולעפיה נח״ל, מחנה
בטל השניים עבדו לימים כתבותיו.

 כגראפי־ וזה ככתב זה הכללית, וויזיה
קאי.

ערר והעורר
לענ גלי־צה״ל כתב ,גילהו־ דב

 הוא לעריכה. הסכים לא מישטרה, ייני
שמו. את להשמיט מבקש שהוא הודיע

 כשגילהר שעבר, בשבוע היה העניין
 גל״ץ של למערכת־החדשות הביא

 מישטרתית. לחקירה הנוגעת ידיעה
 מיקי פרשת חקירת על דובר בידיעה
 מישפטנים צוות המליץ שבה אלבין,

להע היועץ־המישפטי־לממשלה לפני
 שני ביניהם אחדים, אנשים לדין מיד

 מסר גילהר ועיתונאים. חברי־כנסת
 כי הדגיש ובסיומה מפורטת, ידיעה

ל יצטרך היועץ־המישפטי־לממשלה
ולה ההמלצה את לקבל אם החליט

 או לדין, המעורבים האנשים את עמיד
התי את ׳לסגור ההמלצה את לדחות

קים.
המש מפקד(נלי־צה״ל, שי, נחמן

 קרא התחנה, ןשל ראשי כעורך גם מש
 מחדש, אותה לןסח והחליט הידיעה את

 שעברה אחרי שונים. עריכה מטעמי
 חזרה היא שי, של ידיו את היריעה
ומ מקוצצת מערכת־החדשות לשולחן
 החשודים, שמות בה הופיעו לא קוצרת.

שהע חשב ,:ילהר נוספים. פרטים ועוד
 לעורכי והודיע מוגזמת היתה ריכה

 שידיעה מסכים אינו כי יומן־החרשות
שור לכן בשמו. תופיע אנמית כל־כך

 הבוקר באותו המקוצצת הידיעה רה
הכתב. של שמו ציון ללא

 חדש, דבר אינה עריכה כי הודיע שי
 עריכה קרובות לעיתום עושה שהוא

תפקידו. ושזה ליו, א המגיעות לידיעות

מרופא פתק
 בתל־אביב קול־קשראל במערכת

כת של תור האחרונים בימים משתרך
מרופא. פתק מהם אחד כל ובידי בים,

הכ בלסנבוים, שיעקב מסתבר
 על דיווח בוקר בכל מוסר שהיה תב

ה המטוס מן בתלקאביב התנועה מצב
 לשלושה לאילת יקד אל־על, של קל

 הרדיו מישדרי את להפיק כדי חודשים
בעיר־הדרימית. המקומי

 כתבים, של סבב התחיל במקומו
 הכתבים הקל. במטוס אותו שיחליפו

מקו את למלא ששים אינם בתל־אביב
 בפתק להצטייד הזדרזו מהם וכמה מו,

מטיסה. !)!ותם המשחרר מרופא,
 נוספת. בעיה יש זו לטיסה) בהקשר
ב לכתבים מצטרפים שהיו הטכנאים,

תבי בגלל עוד. טסים אינם בוקר, כל ,
 למלאן, רצתה לא שההנהלה שכר, עות

 לנמל־הת־ עד הכתב את הטכנאי מביא
ה בעוד המסלול, על נשאר אך עופה,
במטוס. ממריא כתב
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