
ברי להתחיל לברבר, להפסיק לד ציבורית, למישרה העתיקה ביוון להיבחר
 נואם היה שם כיכר־השוק. ה״אגורה״, אל הולך היה

אמונו. את ומבקש הציבור לפני
הראשונה. הדמוקרטיה פעלה כך

ג

 הכנסת דנה כאשר שנים, לפני זו בדוגמה השתמשתי
 הח״כים מן רבים טלוויזיה. בישראל להקים בהצעה
 לכלי התנגדותו את זכרו בן־גוריון חסידי לכך. התנגדו

 לו התנגדו חרות אנשי שוטים. של תיבה ראה שבו זה,
 מיפלגת־ בידי מכשיר ישמש שמא בחששם הם, אף

השילטון.
 של ביותר הנלהב החסיד הייתי בכנסת דיון באותו

שהטל ואמרתי האגורה, דוגמת את הזכרתי הטלוויזיה.
 מועמד כל המקורית. הדמוקרטיה ימי את מחזירה וויזיה
 הבוחרים בוחר. כל אל באמצעותה ויגיע בטלוויזיה יופיע
 בפיהם מה ישמעו המועמדים, כל את במו־עיניהם יראו

 בעלי בני-חורין, לאזרחים כיאה ביניהם, לבחור ויוכלו
עצמאית. דיעה

י ת י י . ה י ב י א נ
 יוצרת אינה הטלוויזיה כי ויותר יותר מתברר עתה

 הטלוויזיה :להיפר והבוחר. המועמד בין בלתי־אמצעי מגע
. מגע יוצרת י ע צ מ  בין באמצע, עומדת היא־עצמה א

 ואין הבוחר, את רואה המועמד אין והנבחר. המועמד
 אמצעי־ את רק רואים •שניהם המועמד. את רואה הבוחר

התיקשורת.
 דומה הבוחר :העתיקה מיוון שנייה דוגמה ניקח אם

 מתאר המשל אפלטון. של המפורסם במשל לאיש עתה
 הוא החוצה. להסתכל יכול ואינו במערה הנמצא אדם

 של הצללים מוטלים שעליו מערתו, קיר את רק רואה
 הם אלה שצללים לו נדמה בחוץ. המסתובבים האנשים

המציאות.
 מעוותים, צללים — צללים מופיעים הטלוויזיה מסך על

 יכול ופיל אריה, כמו להיראות יכול עכבר מפוברקים.
גץק. כמו להיראות
לבחור. האזרח נדרש האלה הצללים כין
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 ה־ מילאה הקודמות הבחירות מערבות־ שתי ף
בילבד. מישני תפקיד טלוויזיה ^

 שלה מערכת־הבחירות את תיכננה לא מיפלגה שום
הצטמצמה למערכה הקטן המסך תרומת הטלוויזיה. על־פי

 ועדת־הבחירות ייו״ר של רישמי בגינוי זכה אירועים, יומן
 התפטר מבט בתוכנית המרכזי הפוליטי האיש המרכזית.
ידין. של בכיר יועץ היום למחרת והפך ׳מתפקידו
 על כימעט־חרם או חרם בטלוויזיה קיים שעה אותה

 מיפלגתו מילבד האחדות, החוץ־פדלמנטריות המיפלגיות כל
בעיקרה. טלוויזיונית מיפלגה היא שגם שרון, אריק של

 תמונה עתה נשקפת הישראלי הבוחר לעיני
 המערך, — מיפלגות וחצי שלוש קיימות שכה

 יצרה הזאת התמונה את ואריק. ידין הליכוד,
קור היא המסך, על שנוצרה אחרי הטלוויזיה.

כמציאות. ונירים עור מת
 שהוא עליו שנאמר מך המסך. אחר הולכים החיים

 הגדול. עם להיות רוצים האנשים כי — גדול הופך גדול,
 כי — במציאות גם להיגנז עלול המסך, על שנגנז מי
המעטים. עם להיות מוכנים במייוחד חזקי־אופי אנשים רק
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התרומה אינו פרופורציות של זה עיוות כל

 יש זו. למערכת־ביחירות הטלוויזיה של העיקרית
יותר. עוד ומסוכנת חשובה נוספת, תרומה

 מק־לוהאן, מארשאל אמצעי־התיקשורת, של הפילוסוף
המסר.״ הוא ״כלי־התייקשורת :הסיסמה את טבע

 מכני, מכשיר אינו כלי־התיקשורת :כלומר
 לאופי עצמו את מתאים המידע מידע. המוסר

ש כך בדי ער אותו, המוסר כלי־התיקשורת
הדברים. תובן משנה הבלי מהות

 ברדיו ביומון, הנמסרת עצמה, ידיעה אותה :למשל
 ביגלל שונות, ידיעות ■לשלוש למעשה הופכת ובטלוויזיה,

 ברדיו ניסוח), מיקום, (כותרת, בעיתון צורת־ההגשה
החזותי). (הצד !ובטלוויזיה שיבוץ) (גימת־הקול,

יבחרו כלי־התיקשורת שלושת יותר: עוד חשוב
 המייוחד לאופי התאמתן פי על ת, ו נ ו ש ידיעות בשלוש

 המתאים בחומר ■תבחר הטלוויזיה מהן. אחת כל של
 להגשה המתאים בחומר יבחר הרדיו חזותית, להגשה
בדפוס. להגשה המתאים בחומר יבחר העיתון קולית,

של המייוחדת המהות את להכין צריכים

 המפתח על־פי שחולקו הגלויים, בשידורי־הבחירות בעיקרה
המיפלגתי.

 :העיקרון על־פי זה מפתח פועל בישראל, דבר כל כמו
 עני להיות צריך העני יותר, עשיר להיות צריך העשיר

 שאין מיפלגה יותר. לקבל צריכה לה, שיש מיפלגה יותר.
כלום. כימעט לקבל צריכה אינה לה,

 הרשימות שעות. גבי על שעות במשך דיבר המערך
 שכימעט מכיוון דקות. עשר דיברו והקטנות החדשות

חשוב. היה לא זה משעממים, היו כולם
 משלוש יותר לפני הרחוק, כעבר היה זה
כנוסטאלגיה. רק בך על לחשוב אפשר שנים.

 תפקיד הטלוויזיה ממלאת 15(77 של ביהירות ף*
 דווקא ומסוכן הרסני שהוא תפקיד — דומיננטי ^

לו. מודעים אינם בכך העוסקים שרוב משום
 מיפלגתו :השנה של ביותר הבולטת התופעה את ניקח

הטלוויזיה. של יצירת־כפיה כל־כולה היא ידין. ייגאל של
הרא מיפלגת-הטלוויזיה זוהי :לומר אפשר

כישראל. שקמה שונה
 זו, ■תופעה של הראשונה שהסנונית מיקרה זה אין
 תיבת־התמונות. של חביבה היה רובינשטיין, אמנון

 עיתונאי- וגם פרופסור גם רב־צדדי, אדם הוא רובינשטיין
 שנים במשך הכירוהו בית־ישראל ■המוני אבל פרשן.
 נכנם הוא בטלוויזיה. האינטלקטואלי הבידור ככוכב רבות
 הופיע שם בומראנג, התוכנית כמנחה בישראל בית לכל

 שאלה, בכל המחנות בין המפשר כאינטלקטואל כמנחה,
 בנועם נושא, כל על לומר מה לו שיש ומתון סביר כא־ש

זבשיקול־הדעת.
 לקאריירה התשוקה ידיו ייגאל של בלבו התגבשה כאשר
 טלוויזיונית תוכנית קודם־כל לעצמו הבטיח פוליטית,

 חודש, מדי בישראל, בית בכל הופיע כך עתיקות. על
 חכם ידען, שקול, סימפאטי, פרופסור של במסווה
 כאשר האחרון, השבוע עד נמשכה זו תוכנית ולאומי.

 עובד־זוטד מיפלגתו, מפעילי אחד את ידין בה הציג
 ארכיאולוגיים.״ זיופים לגילוי כ״מומחה במוזיאון,
 היתה העולם, לאוויר שיצאה הרגע למן

 הטלוויזיה. עם מתואמת החדשה המיפלגה
 מיטת■ צירים. ללא טלוויזיונית, לידה לה היתה

״מוקד״. תוכנית היתה הלידה
 באמצעות החדשה המיפלגה ■ונושמת קיימת מאז

 ידידתמיר־רובינשטיין של שיהוק ■וכל גיהוק כל הטלוויזיה.
 בה מופיע לתנועה המצטרף אדם כל בסיקור. זוכה

 למאורע. בה הופכת שלה מסיבת־עיתונאים כל בהבלטה.
— השבוע בתוכנית ששובץ שלה, ארוך תשדיר־שידות

 הכבירה ההשפעה על לעמוד כדי הטלוויזיה,
ה הדמוקרטיה של מהותה עצם על לה שיש

ישראלית.
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 להעמיד הטלוויזיה הואילה שבועות כמה פני
 להודיע כדי היקר־מפז, מזמנה שניות כמה לרשותי /
לבחירות. להתייצב החלטתי על

 ו״ מצוייז אתמול ״היית ידידה. פגשתי היום למחרת
בסיפוק. אמרה

■חקרתי. בעיניך?״ חן מצא שאמרתי מהדברים ״מה
 מושג לה היה לא הידידה. גימגמה ״אה־אה־אה...״

 מכיר בטלוויזיה אי־פעם שהופיע מי כלאמרתי. מה
 או כך ממך התרשמו אותך, ראו זו. חווייה
 מילה זוכרים) ואין שמעו שמעו(או לא אהדת,

שאמרת. ממה
לשבת, איך להתלבש, איך למרואיין מייעצים המומחים

 להשתמש איך קולו, את ■ולהוריד להרים איך להתנהג, איך
כלום. להגיד לא ■ובעיקר: ובגבות־ד,עיניים. בידיים

מיפלגה. לגבי גם נכון זה יותר עוד רחב במובן
 פעמים עשרות וחבריהם תמיר ידין, את ראינו כבר

 ההופעות ■בכל זו. מערכת־בחירות במהלך הקטן, המסך על
 הבעיות על אחת משמעותית מילה אמרו לא האלה

 תקציב־ אש״ף. השטחים. להכרעה. כביכול, העומדות,
אינ דת־ומדינה. בוררות־חיובה. ■מס־ההכנסה. הביטחון.

 סתמיות, מילים כמה — היותר לכל אבטלה. פלציה.
יחסי־ציבור. •של קוסמטיים בירבורים

 בטלוויזיה? האלה ההופעות תוכן היה מד, — כן אם
 לא מצטרף. הכוהן מצטרף. הלוי ״שינוי״. עם מתאחדים
 תמיר. עם מתאחדים שרון. עם נפגשים ל״ע. עם מתאחדים

 מכניסים סטודנטים. לפני הופעה ההנהלה. של ישיבה
 לא מהפה. המיקטרת את ■מוציאים לפה. המיקטרת את

ממשלה. מרכיבים אלוני. שולמית עם מתאחדים
ה לבל אחת קולעת מילה יש לאמריקאים

:האלה פעילויות
 המיפלגות שאר מכל יותר ■בטלוויזיה המוצגת המיפלגה

 והאומנת המיילדת היתד, ■שהטלוויזיה המיפלגה ביחד,
 על אחת משמעותית מילה אף ■אמרה לא עדיין שלה,

 הקרובות. ב־שנים המדינה ■של גורלה את שיקבעו הבעיות
הזקנים. ורעב הבנים דם ומוות, חיים של שאלות

ן י א ה ו . ז ה ר ק י מ
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 המהות. את יוצרת הטלוויזיה המסר. הוא כלי ך*
אל :המיפלגות לכל אומרים המומחים ן |

 דאגו טלוויזיוני. לא זה רעיונות. על תדברו
אותם. לצלם שאפשר ל״אירועים״

 הושעה פילוג. איחוד. ברחוב. פצצה ״אירוע״? זה מה
 עם הפגנה מצטרף. פלוני הלווייה. הדסה. נשות לפני

שפיכוודדמים.
 מסבירה שבה הסברה, אסיפת ״לא-אירוע״? זה מה
 לקרב כדי לפעול מתכוונת היא איך ברצינות תנועה

 מפורט רעיון המדינה. להצלת תוכנית גיבוש השלום. את
סדדי־השילטון. לשינוי

 אירועים ליצור יכולה אינה בשילטון שאינה מיפלגד,
 אין ארצות־הברית, נשיא עם נפגשת היא אין לגיטימיים.

ק צריכה היא צה״ל. של מיסדר מקבלת היא ר ב פ  ל
אירועים.
 המוחות ממיטב כמה יושבים זה, כרגע וכך,

ם כארץ נ י א  להצלת הדרבים על חושבים ו
 איכות־החיים לשיפור פניה, לשינוי המדינה,

 ופעלולים תעלולים המצאת על חושבים הם בה.
טלוויזיונים.

הטלוויזיה, מחסום את יעברו לא אם שהרי ובצדק.
 המזהירה והחברתית המדינית התוכנית וגם יתקיימו. לא הם

שאיננה. למיפלגה תעזור לא ביותר והצודקת
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 היוונית. האגורה !מתמונת מאד־מאד שונה זה ל ך*
ה יש שבה אגורה, זוהי ^ י צ ק ל מועמדים. של ס

? הטלוויזיה של המצאה ידיו: מועמד
 ייראה מי א. ל ומי בה, וינאם יופיע י מ קובע מישהו

כגמד. בה ייראה ומי מטרים, שמונה של בגובה כענק בה
 אילמים־הרשים, הם בה המופיעים שכל אגורה זוהי
 הם (אם באוזניים מנענעים השפתיים, את רק המזיזים
דבר. לומר מבלי ומקפצים, !מרקדים לכך), מסוגלים
 ל• ואוי לדמום אוי דמו-קראטיה, זוהי אם

:קראטום

ב זה אם ך י י  גזירה זוהי האם כך? להיזת ח
אנטנה? בעל טלוויזיוני אל שולט שם משמיים, 1 1

 בעלי טובים, באנשים מלאה הישראלית הטלוויזיה
 המסורים נורמלית, דמוקרטית ותחושה כישרון. טוב, רצון

 השפעת את תפסו לא עדיין שרובם היא הצרה לעבודתם.
 אחרי בעצמם נגררים הם המישטר. מהות על הטלוויזיה
עליו. שישתלטו תחת בידיהם, המופקד המכשיר

 הקברנים אחד תהפוך שהטלוויזיה רוצים איננו אם
 — יוצרו על הקם גולם הישראלית, הדמוקרטיה של
זה. תהליך לעצור יש

ה הטלוויזיה ל ו כ  להתמודדות זירה אגורה, להיות י
ת היא אין ורעיונות. ריעות של חופשית ב י י  להיות ח

 מישקפיים עם ימנית ■מיקטרת מתמודדת שבה תיבת־שוטים,
ר שמאליים. ש פ  ומיל- שלום על ברצינות בה לדבר א

 לכל שווה הזדמנות מתן תוך ועוני, שחיתות חמה,
הציבור. את לשכנע הדיעות

 שיתייחסו רוצה הוא לדעת. רוצה הציבור
 אוסף באל ולא אחראיים, בוחרים כאל אליו

 — וצריבה — יבולה טובה טלוויזיה דבילים.
כך. אליו להתייחס


