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ונפג לגואטמלה, המפרקים נסעו דון,
 סיפרו ״הם סלנט. ועם בלין־ עם שם שו

 וגם מהחברה, גנבנו וכך ,כך לנו:
 אומר כמונו׳,״ עשתה חכמי מישפחת

שגב.
בחו חיפשו ארצה, חזרו המפרקים

 את מצאו פייט, חברת של העצום מר
 את והגישו הדרושים, המיסמכים

 בסכום מנהלים של מירמה על התביעה
 הפניקס נגד דולר מיליון 120 של

וחכמי.
 התביעה כי נטען הפניקס מחוגי
בלבד. סחיטה לצורכי היא הענקית

הומר
סודי

 חכמי משתמשים אין *ץדוע
 גורן דירי להם שהעניקה בחומר

 כך על בתיק? המפרקים את לפטר כדי
 את חכמי יעלו אם כי שענה, מי ענה

 נאשמים עצמם הם כאשר הזה, הנושא
 דולר, מיליון ממאה ביותר במעילה

 בעיניים חול זורים הם כי הכל יאמרו
אשמתם. את לטשטש כדי

 של ידם כי סבור שגב עורו־הדין
 גורן. של הבקשה בהגשת היתה חכמי
 מתוחכם מעשה זה היה כי מאמין הוא
 בוץ, עליו לזרוק כדי המבטחים של

ג׳נטלמנים. נשארים הם בעוד
 את והקליטה ריאיינה שגורן בכך
 רואה בורוביץ, הד״ר הפניקס סמנכ״ל

 פיתאום ״מה לחשדותיו: הוכחה שגב
איתה?״ לדבר בכלל יסכים שהוא

 את גוה מעלה הבקשה של בסופה
המפר מגישים אין מדוע — השאלה

 הקלה- הביטוחית, התביעה את קים
 לקופה הכסף את ומכניסים יחסית,
 הדבר לנושים? לחלקו כדי הריקה

 שעולה החשדות מערכת בכל משתלב
 את מגישים אינם המפרקים מבקשתה:

 מחכים הם כי הביטוחית התביעה
ה של בתביעה גבוה, לשכר־טירחה

מיליון. 1 סב
 הזמן כל נמצא הוא כי טוען שגב

 העניין על הפניקס עם במשא־ומתן
 לשלם כדאי לא כי טוען הוא הביטוחי.

 אלף 350 בסך בית־מישפט אגרות
 שנים חמש ולחכות זו, בתביעה שקל

 מוצלח בתרגיל כאשר שתתברר, עד
הגדולה. תביעתו את לדיון כבר הביא

מת כי מכחישים הפניקס אנשי
 על המפרקים עם משא־ומתן כל קיים

 הם לדבריהם, הביטוחית. התביעה
 להם יביאו שהמפרקים מחכים עדיין

 לפני להם הדרושות מסויימות, הוכחות
 לא ואיש הכסף, את לשלם שיוכלו

כזו. הוכחה כל בינתיים להם הגיש
 הוא זו בפרשה תמוה נוסף דבר
 לתת המפרקים של המוחלט סירובם

 ש־ למרות פי־ט. במסמכי לעיין לאיש
 כמה כבר ביקשו וחכמי הפניקס

ה את לחייב מבית־המישפט פעמים
מת בחומר, לעיין להם לתת מפרקים
תואנות. מיני בכל המפרקים חמקים
 שהם המפרקים אמרו לאחרונה רק

 את יצלמו הפניקס נציגי כי מסכימים
לצי מיוחד מישרד נשכר החומר. כל

שבו עבדו מכונות״צילום ארבע לום,
 ואז החומר, את לצלם כדי רצופים עיים
 לא כי והודיעו המפרקים בהם חזרו

הצילו את לקבל חכמי לנציגי יתירו
מים.

בנק. כמו זה שפייט להבין ״צריך
 של השקעות על סודי חומר שם יש

 חשובים אנשים חלקם רבים, אנשים
 ואי־אפשר כסף, הרבה שהשקיעו מאוד
להי יכול בזה. לעיין אחד לכל לתת
 מס־ההכנסה רב. נזק למשקיעים גרם

בהש להתעניין להתחיל יכול למשל,
 כספים להם יש ומניין שלהם קעות
שגב. אומר אלה,"

 את לתת יכול אינו כי טוען גם הוא
 שזה לפני חכמי של לעיונו החומר

 גירסתו. את ומסר דוכן־העדים על עלה
 שבחקירת־המישטרה, יתכן לא ״הרי

 החומר בכל לעיין לחשוד יתנו למשל,
 גיר־ לתאם שיוכל כדי עדותו, לפנן
שגב. מסביר סות,״

 סבך בכל להתמצא מאוד קשה
 של הנגדיות וההאשמות ההאשמות

 המאזניים כף על כאשר אבל הצדדים.
 120 מתוך שמנים אחוזים מונחים
לקרות. יכול הכל דולר, מיליון
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שידור
המירקע מאחורי

נרגעים לא
שבו בשני ששודרו כתבות, שתי

ממ בליל־השבת, ביומן רצופים עות
הכת בטלוויזיה: סערות לעורר שיכות

 והכתבה רביץ יהודית הזמרת על בה
לזר. הדרה הסופרת על

 משתתפים שבו בפורום־החדשות,
 מחל־ ומנהלי והרדיו הטלוויזיה מנהלי

 דיון נערך הגופים, בשני קות״החדשות
הכתבות. שתי על

 תקף מנכ״ל־הרשות, סדרת, אורי
 חיים את וגם מערכת־היומן אנשי את

 את גם המגיש הטלוויזיה, מנהל יביו׳
הגיב. לא יבין בליל־השבת. היומן

 בטלוויזיה שנערכה אחרת, בישיבה
 הכתבות ששתי יבין הודה אחר, בפורום

 מקום להן היה ושלא טובות, היו לא
ביומן.
 היתה הסערה מן קרחת שיצאה מי
 לדרך שיצאה לה־דוס אירמה הפקת

 ר הבטיחו היומן אנשי במוצאי־השבת.
 לעריכת מועד צוות־ההפקה עם תיאמו
 ברגע בואם את ביטלו אך ליומן, כתבה

 חד־מש־ הודיע שיבין אחרי האחרון,
 כתבות עוד ישולבו לא שביומן מעית

 אלה ושבנושאים בבידור, העוסקות
 מחל־ לתוכניות ברורה עדיפות תהיה

ל היה אי־אפשר מאירך, קת־הבידור.
ב החדשה ההצגה על סיקור שלב

 שה־ מכיוון למסיבה, סיבה תוכנית
 שבו האולפן ממימדי גדולה תפאורה
התוכנית. מוקלטת

מפיק אין
 מני מגיש שאותה ממני, התוכנית

 תשוב ולא לחופשת־קיץ, יצאה פאר,
ה מפיק משולם, יוסי המירקע. אל

כת שידור רקע על שהתפטר תוכנית,
 ב״ ביומן רביץ יחודית הזמרת על בה

מהתפטרותו. בו חזר לא ליל־שבת,
 למפיקים לפנות ניסו בטלוויזיה

 למשולם, מחליף למצוא בנסיון שונים
 אחד מפיק אף הסכים לא בינתיים אך

 שהתפטרותו משום לנעליו, להיכנס
 בגלל ולא עקרוני, עניין על היתה

אישי. סיכסוך
 רעיון בטלוויזיה מחפשים בינתיים

 גם לה שיהיה אלטרנטיבית, ,לתוכנית
להנ כנראה ישוב לא מני אחר. מנחה

 די- יהיה שלא כדי רק זו, תוכנית חות
שירדה. התוכנית לבין בינה מיון

1עצמ על כתבה
הטל של במחלקת־הוזדשות רבים

 אמיר שעשה כתבה על זועמים וויזיה
ה של לענייני־מישפט הכתב שכים,

טלוויזיה.
 הפורום על כתבה הכין שביב

 חבר עצמו שהוא בעוד הישראלי
 אגב, שביב, הפורום. אותו בהנהלת

 בקרוב וייצא מהטלוויזיה חופשה לקח
 שנה במשך שם ישמש הוא לניו־יורק.
 אותו יחליף הגיוינט. כסגן־מנהל

גורן. (״צבה")צםי בתפקיד
דופק לב

 לבהלה נכנסו בטלוויזיה רבים
שאיר התקף־לב, מיקרי שני בעיקבות

לזה. סמוך זה עו
 עורך־ ארד, שלמה הם השניים

 שבועיים לפני שלקה במבט, מישנה
 הימים באותם ובערך בהתקף־לב, וחצי
בטל מפיק אמוץ, חנינא גם קיבל

התקף־לב. וויזיה,
במגי שמדובר חוששים בטלוויזיה

פה.
מחלימים. אגב, השניים,

המיקרופון מאחורי
חי בשידור טרנר טינה

 גלי־צ־ של מחלקת־הבידור אנשי
ב ולשדר להקליט אישור קיבלו ודל

 טרנר טינה של המופע את חי שידור
בערב. הרביעי ביום הירקוו מפארק
הא הזמרת של בואה על נודע מאז

א עשה לישראל, הנודעת מריקאית
במח בכיר מפיק דר, (״לצו״) ליעזר

 בלתי־נלאים מאמצים הבידור, לקת
 הזמרת של הסכמתם את להשיג כדי

המופע. להקלטת ומפיקיה

חי

חד לממדים השבוע הגיעה וויזיה,
 הוריע הזדהה, שלא כשקול, שים

 שלמה כי מערכות־עיתונים לכמה
״מחלתו". שגלל התאבד, ניצן

בר בדירתו ושלם בריא חי, ניצן
 עונה הוא שם בתל־אביב, גוררת חוב

 כשהמטל• צילצולי־טלפון. לעשרות
 הוא ניצן, של קולו את שומע פן

הטלפון. את סוגר
 ניצן שלמה יופיע השבוע בסוף

 חי שהוא יראה שהעם כדי בטלוויזיה,
לגמרי. ובריא וקיים

ש קודמות בפעמים כמו הפעם, גם
 אמנים של דומים שידורים נערכו בהם

 בשיכנוע, רב קושי היה בינלאומיים,
 את קונה אינה הצבאית שהתחנה משום
משכנ אנשי־התחנה להקליט. הזכות

 צבאית, בתחנה שמדובר האמן את עים
 פירסומת, בה - שאין מיסחרית, לא

 הנתמכת רווח, למטרות פועלת שאינה
הצבא. על־ידי
 דרך המשא־ומתן את ניהל לצו
 שהביאו סלוצקי, וחיים צמח שמואל

 חומר דרכם שלח הוא לארץ. טרנר את
 בפגישות ולאנשיה. לזמרת התחנה על

 חד־ שלילית תשובה היתה הראשונות
משמעית.
 אמריקאיים, בעיקר רבים, אמנים

 התחנה של מהותה את מבינים אינם
 בעולם מסוגה יחידה שהיא הצבאית,

מהקלטות חוששים והם הדמוקרטי,

לתקלי אחר־כך ההופכות פיראטיות,
לבנים. טים

ומ ארוך מסע־שיכנועים אחרי רק
 תשובה אחדים ימים לפני הגיעה ייגע

ה תנאים: בשלושה שסוייגה, חיובית,
 הוא דקות, 45מ־ יותר יארך לא שידור

אפש תהיה ולא בלבד, חי שידור יהיה
בעתיד. חוזר לשידור רות

 צוות״ההפקה הראשון ביום כשהגיע
הת לצו, אותם פגש לארץ, טרנר של

 את להאריך הסכימו והם איתם, יידד
 גם הם בנוסף שלמה. לשעה השידור
 העזרה כל את גל״ץ לטכנאי העניקו

ההקלטה. להצלחת הדרושה
 ניי- את לפניהם הציג מצירו, לצו,

ש גל״ץ, של המשוכללת דת־השידור
 אותם ושיכנע בארץ, במינה יחידה היא

 להעביר כדי המאמצים כל שייעשו
טכנית. מבחינה וטוב מיקצועי שידור

שודר שלא ראיון
 סיבה של האחרונה בתוכנית

ב בדרך־כלל המוקלטת למסיבה,
 הגיע שלא ראיון נערך הרביעי, יום

שיחר. לידי לבסוף
 אדם העיתונאי היה המרואיין

 של השבועי המוסף עורך ברוך,
 הנושא, אחרונות. ידיעות הצהרון

 מול לשבת ברוך נקרא שבגללו
 גדולה כתבה היה מיכאלי, ריבקה
האמ הזמרת של מופע על שפירסם
 בדרכה באירופה, טרנר טינה ריקאית

 על גם ברוך נשאל בראיון לישראל.
 לסקר באתרונה נוהג הוא שבה הדרך

 כשהוא בביחד, הקשורים נושאים
בעיתונו. רבים עמודים להם מקדיש

לאה בתך פנה ההקלטה בתום
למ סיבה מפיק גולדפינגר, רון

 עם טוב מרגיש שאינו ואמר סיבה.
 המירקע שעל חושב שהוא הראיון,
שזה טרנר, טינה של סוכן כמו ייראה

בן־אמוץ מדואיין-מראיין
מראש מוכן היה

 להוציא וביקש לעיתונאי, מוסרי לא
התוכנית. מן הראיון את

 וצוות־ התפזר, כבר באולפן הקהל
 מחדש להקליט כדי נשאר ההפקה

הרא שהוצא אחרי המעבר, קטע את
ברוך. עם יון

 ביקש מצוות-ההפקה מישהו
 אז ורק ששודר. בקטע לצפות מברוך

 או בשידור מעוניין הוא אם להחליט
 אחרי הראיון. את למחוק מתעקש

 הסכים אגשי־הצוות, בחברת צפייה,
הראיון. לשידור ברוך

 בלילה, החמישי ביום למחרת,
לו אמר לגולדפינגר, ברוך התקשר

 ואחרי הנושא על שוב שחשב
 רוצה שאינו החליט שניה מחשבה
הראיון. בשידור
 עריכת בעת בבוקר. השישי ביום

ברוך. עם הראיון הוצא התוכנית,
 עריכת בעת שנפל קטע עוד

 בך־אמוץ. ח עם לראיון נגע התוכנית
 זין, שם לא הסרט על דיבר כשהוא

 לשדר תוכנן סיפרו, על־פי שנעשה
 בהנהלת־ מישהו הסרט. מן קצר קטע

 נחשף שהסרט החליט הטלוויזיה
 מעל הממלכתי בכלי־התיקשורת

בעריכה. נפל והקטע ומעבר,

ברוד לא-מרואיץ
טוב מרגיש לא

 כמראיץ בן־אמוץ של הצטרפותו
 אגב, ודתה, מיכאלי לחבקה שני

 כיסא עמד לכן מראש, מתוכננת
 שאותו מיכאלי, של גבה מאחורי

 במיקרה, כאילו בן־אמוץ, שלף
לראיין. ועבר להתראיין סיים כאשר

 בצוות- אנשים התוכנית: על ועוד
 על רגזו למסיבה סיבה של ההפקה

 דוחת הזמרת של הנרחבת הופעתה
 שכתב לדברים בכך רמזו הם ראובגי.

 בדוח תל־אביב עיריית מבקר
 על־כך תמה המבקר שלו. האחרון

 באיחעים להופיע מרבה שראובני
 מכיוון בעיחד״ הקשורים גדולים

 מנהל הוא מנדל, יעקב שבעלה,
 העירית של במחלקת־האירועים

 אחראי הוא זה תפקידו ובתוקף
המת האירועים מן גדול לחלק

 ווהאל בגן הירקון, בפארק קיימים
ועוד.

כפול שבת חידוד
פי על ידיעה פורסמה חרדי בעיתון

 בשבתות. גלי־צה״ל תחנת שידורי צול
 בתחנת־השי־ חדש ״פיצול לשונה: וזו

 בשבת החל גלי־צה״ל: הצבאית דור
 שידרה חוקת) (פרשת האחרונה

 גלים במקור!) (הטעות בשתי התחנה
 הפיצול שעות. 10 במשך מקבילים

 בשעות כה עד קיים שהיה החדש,
 העסקת מצריך ימות־החול, של הערב

חיילים. ובהם נוספים, עובדים
 בגלי־צה״ל המוגבר ״חילול־השבת

 נגדית. תגובה כל כה עד עורר לא
 שהיו הצבאית, והרבנות אישי־הציבור

 החדשה,. הפירצה את לעצור אמורים
מ ידיים כנראה והרימו ,התעייפו׳

ראש."
ששן יקבל שמיר ם3

 יקבל ראש־הממשלה, שמיר, יצחק
 מדובר אין במתנה. שעת החמישי ביום

לש בדומה ציבורית, מאישיות במתנה
 בלס. מדויד ממלא־מקומו שקיבל עון
שעון־קיר. אלא שעון־יד, אינו גם וזה

 בתחנת החמישי ביום יתארח שמיר
 שעה׳ במשך יישב הוא גלי־צה״ל.

 פרידמן, מיכה עם ביחד באולפן
 קו בתוכנית מאזינים שאלות על ויענה
פתוח.

ה עם שמיר ייפגש השידור אחרי
יע ואלה התחנה, של הבכירים עובדים

 לוח־המחו־ שעל שעון, במתנה לו ניקו
 והכתובת: התחנה סמל מצוייר שלו גים

הזמן.״ כל ״גלי־צה״ל
לסלחיזיה רק

ב השני ביום טרנר: טינה א־פרופו
 מסיבת־עיתונאים לזמרת נקבעה בוקר

 ברגע בוטל האירוע רבת״משתתפים.
האחרון.

 קול־יש־ אנשי בעיקר העיתונאים,
 שהזמרת להיווכח לכן, נדהמו, ראל,

 לטלוויזיה רק ראיון להעניק הסכימה
 השני ביום במבט ששודר הישראלית,

בערב.

היה כר לא
 זה במדור פורסם שעבר בשבוע

 יהר הכימאי עם טל ארז שערך ראיון
 בגלי־ דג יום יום בתוכנית ברקן דה

 מד■ שחזר ברקן, אמר בראיון צה־ל.
הכו על דיברי־גיזענות רום־אפריקה,

 גם נאמר בארץ. הערבים ועל שם שים
לברקן. לענות טרח לא שטל

 היו לא שהדברים להע>ר ביקש טל
 נגד שעמדתו מדגיש הוא מתייקים.
 עוסק ושהוא נחרצת, היא הגיזענות

קרובות. לעיתים בעניין
 שעברה בשנה שהעלה הוא זה היה

 יום־ את בגלי־צה״ל לערוך הרעיון את
 עם ביחד אותו ערך ואף הגיזענות,

 למאיר אז גרם השידור דיין. אילנה
 והיכה לבג״ץ, עתירה להגיש כהנא
בארץ. גלים
 הציג שהגיש אחרות בתוכניות גם

מופ אנטי־גיזענית עמדה לדבריו, טל,
 ברקן, עם הראיון — מזה וחוץ גנת,
 בחלקו נערך דיברי־גיזענות, דיבר שבו
 נל־ את ״שחררו הידוע השיר רקע על
מנדלה״. סון
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