
אנשי־עסקים ה□ כידוע, הגרוזים,שידור
נפלו גל״ץ גם

 בית־ נשיא של מותו על המוטעית הידיעה
הק אגרנם, שימעון לשעבר, העליון המישפט

גלי־צוז״ל. של מערכת״החדשות את גם פיצה
 החרשות עורכי גם קראו אחרים, רבים כמו

 המוזרה, הידיעה את הצבאית התחנה של
הארץ. של במדור־רכילות שהופיעה
ב כתבים לתדרך התחילו היומנים עורכי
מקי סקירה להכין כדי ובתל־אביב, ירושלים

הש בין פועלו. ועל האיש של דמותו על פה
 שמגר, למאיר גם מגר־צה״ל התקשרו אר

 את לו הודיעו העליון, בית־המישפט נשיא
 כמה לומר להתכונן ממנו וביקשו ה״חדשה",

אגרנט. על בשידור דיברי־הספד
לח התחילו מההכנות, מעט שנרגעו אחרי

 של שמוות מוזר קצת שזה חשבו הם שוב.
 שלא במדור־רכילות, יפורסם חשובה אישיות

 תהיה שלא ורצינית, גדולה ידיעה תהיה
 גם הם והספד. הסבר בדברי בפרשנות, מלווה

 של מותו על מודעות־אבל שאין לכך שמו־לב
 אחרים, רבים כמו בדעתם, העלו אז אגרנט.
נכונה. אינה הידיעה שאולי

 את לבדוק החליטו במחלקת־החדשות
ש עד עבר, לכל טילפנו הידיעה. אמיתות

גזית מנחה
ל יפיק ם׳

בבי שאמרה אגרנט, של נכדתו לבית הגיעו
וקיים!״ חי ״סבא וברוגע: טחון

מה הכתבים את להוריד מיהרו העורכים
 לו ובישרו שמגר עם התקשרו במקביל סיפור.

 שמגר טעות. היתה ושזו וקיים, חי שאגרנט
היום." את לי עשיתם ״תודה, אמר:

★ ★ ★

 מיקצוע׳ מפיק
ל״סופ־סופ

 ורב־תהפוכות, מתיש קשה, מאבק אחרי
 לתוכנית הסכם־ביניים. לידי הצדדים הגיעו

 דרישת לפי מיקצועי, מפיק יהיה פ1פ־ס1ס
עיתונות־הפקה. עובדי ועד

היא: הנשאלת השאלה בסדר. הכל כאן עד
המפיק? יהיה מי

 מינו הרשות והנהלת הטלוויזיה הנהלת
 כמפיק. גם סופ־סופ, מנחה גזית, גבי את
 שלא וטען התרגז, עיתונות־הפקה עובדי ועד

 לא־ מפיק יוקרתית לתוכנית להיות יכול
התוכנית. עם קשר כל והשבית מיקצועי,
 הבעייה עזרו. והפעולה האיומים הלחץ,

 שייקח פנוי, מפיק למצוא כרגע, שקשה, היא
כתפיו. על גדולה תוכנית

 אפשרויות: שתי הפרק על עומדות כרגע
 עוזרת הלוי־צוקרמן, מירי את למנות
 השנייה: האפשרות כמפיקה. בתוכנית, הפקה

 התוכנית. כמפיק חסו* חנוך את למנות
 מחלקת־ מנהל שנים שלוש לפני עד היה חסון

 זה תפקידו שעזב ומאז הטלוויזיה, של הבידור
קדס־האירוויזיון. תוכניות את רק הפיק

תוכל לא מפיק, ימצאו אם שגם ייתכן אבל
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 ומדוע? המירקע. אל בזמן לצאת התוכנית
 הפעולה ואי־שיתוף ה״מילחמה״ שבעת משום

ל עבודות־ההכנה בוצעו לא התוכנית, עם
 הי־ שאמורה ניידת״שידור, הראשונה. תוכנית

הוקפא. והכל יצאה, לא לצילומים, לצאת תה

★ ★ ★

המנהל על הקרב
הטל של הבא המנהל תפקיד על הקרב

 בכל חדשים ביוונים תופס הכללית וויזיה
שבוע.

 בראל, ביום!? הדברים מתמקדים השבוע
 לתפקיד השואף בערבית, הטלוויזיה מנהל
הכללית. הטלוויזיה מנהל

 שר־ נבון. יצחק של כמקורבו ידוע בראל
 רשות־השי־ על הממונה השר שהוא החינוך,

 ב־ מעוניין שהוא עבה בצורה רמז כבר דור,
 חיים של במקומו כבמנהל־הטלוויזיה, בראל
 בחודש שלו הקדנציה את המסיים יבין,

דצמבר.
 מאמצי־ה־ מירב את כרגע מפנה בראל
 גם שאם יודע הוא הליכוד. לעבר שלו שיכנוע
 כמעט סיכוייו בו, יתמכו נבון וגם הליכוד
בטוחים

★ ★ ★

עצמי פירסוס
 רשות־השידור, יו״ר הראל, אחרון

 בצוותא החליטו מנכ״לה, מקל, ואריה
 כדי הממלכתיים ובטלוויזיה ברדיו להשתמש

 והוועד־ מליאת־הרשות החלטות את לפרסם
 וה־ הכי־טובים הכלים לנו ״יש שלה. המנהל

 משתמשים לא ואנחנו לפירסום, כי־חשובים
הראל. אמר לטובתנו,״ בהם

בראל מנהל
חיםד1בט סיס״ם

 פורסמה הרשות מטעם הראשונה ההודעה
 — בערב הראשון ביום בטלוויזיה פעמיים

 שער הספורט בתוכנית ופעם בנובט פעם
 שחתמה הסכם על סיפרה הידיעה ראשון.

 לכדורגל, ההתאחדות עם רשות־השידור
 הקרובות. השנים לארבע בלעדיים לשידורים

כמובן. כסף, עבור

★ ★ ★

סופרים למען סופרים
 כינס רשות־השידור, יו״ר הראל, אהרון
 שבה אגודת־הסופרים, חברי את בלישכתו

 רעייתו הראל, נירה גם השאר, בין חברה,
 יבין חיים גם נכחו בישיבה היו״ר. של

 בעברית הטלוויזיה מנהלי בראל, ויום!?
הרשות. מנכ״ל מקל, ואריה ובערבית,

 תפיק שהטלוויזיה הצעה הועלתה בישיבה
 ומשוררים סופרים על דוקומנטריים סרטים

 הסרטים, על שיחה כדי תוך בארץ. חשובים
לטלווי אם בטוח שאינו ואמר יבין התלוצץ

להכינם. כדי הדרוש כוח־האדם זיה
 ענה שלו, הציני בחוש־ההומור הידוע מקל,

 בצורה הזאת? העצלנות מה ״חיים, ליבין:
 לקדנציה עליך להמליץ לא אשקול אני כזאת

נוספת".

 גרוזיה* יהודי ערכו שנה 20 לפני ק ך*
 להם להתיר בדרישה סוערות הפגנות 1

 לחיות רוצים ״איננו למדינת־ישראל: לעלות
 אותנו המפלים אותנו, המדכאים הגרוזים עם

 סוג בני־ארם כאל אלינו והמתייחסים לרעה,
 והג־ נפתחו העלייה שערי ואכן אמרו, ב׳,״

בהמוניהם. הגיעו רוזים
 היהר הכל: השתנה כבמטודקסם, לפתע,

 בינם אחים קשר מוצאים גרוזיה יוצאי דים
 בהמוניהם נוסעים הם בגרוזיה. הגרוזים לבין

 אותם ומזמינים קווקז בהרי אחיהם את לבקר
ה הרדיפות, נשכחו בארץ. לביקורי״גומלין

 אחים. כולם — חסרי־כבוד יחסים התעללות,
אהבה. סיפור

שר כל לנכס. פתאום הפכו גרוזיה יוצאי

 היהודית, העיירה השטייטל, למסורת המשך
 פחות לא היה מחדל אליה שהגיע אורח שכל

פרופסור. או נשיא מנסיך,
 אלגושווילי של ביקורו אחרי שבועיים

 (ננקיש־ ניר אברהם אחר. גרוזי לארץ הגיע
 במישרד־התעשייה העובד ליכוד חבר ווילי),

 ג׳ינג׳יחדזה, וז׳ה את ארצה הביא והמיסחר,
 בליווי שבא גרוזיה, של האמיתי שר־המיסחר

 ראש תפקיד את הנושא אלחבלידאני, גורם
 אל־ ש״נשא״ תפקיד (אותו לישכת־המיסחר

גושווילי).
 על- התקבל לא כבר האמיתי הגרוזי השר

 שמיר. יצחק על־ידי ולא פרס שימעון ידי
 השר על־ידי חגיגית בצורה התקבל הוא אולם
 בין אמר ביין, ליבו כטוב ערב, בארוחת שרון.
 שרון השר את מזמין הוא כי הגרוזי השר היתר

בברית־המועצות. לביקור־גומלין
בברית־המו־ בעיתונות מסמל שרון אריק

 המטרה: קירבתם. את מחפש עצמו את המכבד
 של ברמה אפשר אם מכובד, גרתי נציג לארח

לפחות. תת־שר

 לבקר שרון הוזמן איך
בברית־המועצות?

 נופלים בארץ ואנשי״ציבור רים *¥¥
 יוצאי של לפנטזיות קורבן פעם לא

 האמיתי המצב על מידע מחוסר הנובע גרוזיה,
בפ ובגרוזיה בכלל בברית־המועצות השורר

רט.
 אלגושווילי, רפאל לארץ הגיע יולי בסוף
 גור(גור־ אפריים חבר־הכגסת על־ידי שהוצג

 אלגושווי־ גרוזיה. של כשר־המיסחר שווילי)
 יותר: ואף לשר המגיע בכבוד מייד התקבל לי

 שמיר יצחק ראש־הממשלה, עם נפגש הוא
 שימי השר ראש־הממשלה, ממלא־מקום ועם
פרס. עון

 גור חבר־הכנסת של השתייכותו עקב
 אלגושווילי, נפגש לא למיפלגת״העבודה,

 שר־המיסחר־והת־ עם שר־המיסחר, המכונה
האחר. למחנה השייך שרון, אריק עשייה,

 ,82ה־ בן אלגושווילי שרפאל היא האמת
 שר. היה לא מעולם אך מאוד, נחמד אדם הוא

 היה לגימלאות פרישתו לפני האחרון תפקידו
לישכת־המיסחר. חבר הוא והיום סגן־שר,

למ הפכה אורחים של בחשיבותם ההגזמה
זהו למעשה, ישראל. במדינת ממש של גיפה

 שם את לסצסו ץ א'ם ד7ד;ז ,השלם *
;?ל תושביה: בפי קררה שהיא כפי הארץ,

על/.
 סד״ן ברוסיה, שנדר סדרסן, יולי הר״ר

.רודה1 ברוסית: השם סל סותר

 בברית־ רישמי לביקור המוזמן הראשון השר
 ברצינות להתייחס אפשר כיצד המועצות!

 חגיגית ארוחה בזמן שנאמרה סתמית להזמנה
רישמית? הזמנה על ישראל לעם ולבשר

ח״ם לעשות רוצים
 הג־ בשפה העיתון עורך של שולחנו ל ♦4

 ספיר אברהם בישראל, היוצא רוזית
 של מיכתבים עשרות מונחים (סיפיאשווילי),

מג וספורטאים שרים אמנים, אנשי־ציבור,
 להזמינם המבקשים יהודים, לא רובם רוזיה,

 גם קשרים. מבטיחים הם גם בארץ. לביקור
 סוג מבני־אדם היהודים לפתע הפכו בשבילם

לאחים. ב׳
 לעשות רוצים הגרוזים פשוט: הוא הסוד

מיש להזמנה זקוקים הם ולכן בארץ, חיים
 הם וכך אותם, מזמינים בארץ היהודים ראל.

הש בקרב ולבעלי־השפעה לחשובים הופכים
 למכור מה מגרוזיה, לאורחים להם, אין רים.

 מאוד הקרובים סיפורים, למעט לישראל,
מינכהאוזן. הברון למעשיות

הממלכ קבלת־הפנים נערכה שבו ביום
 את הגרוזי העם טבח מגרוזיה לאורחים תית
 לא אחד אף סוחומי. בעיר האבחזי הקטן העם

הגרוזיים. של תגובתם את ביקש

מקהלה איזו אך!
 הראשון היה פרייליך ויקטור מרנן8 *
הגלאם־ בעידן הברזל מסך את ששבר 1


