
שיחר
טלוויזיה

מסוכוים ל־שחג־ןיםנ
 הטלוויזיה הפילה באוגוסט, 17ה־ ד׳ ביום

 המון אותו האמין לפחות, כך, הבורסה. את
 בצאתם מבט צוות אניצי את שתקף תמים

 בעיצומה בתל־אביב הבורסה בניין מפסאז׳
המפולת. של

 ישיק׳ של בתנודות הטלוויזיה האשמת
 רשותי דובר מגוחכת. אולי שמעת1 המניות

 שאינו כמעט עמירב, משה השידור,
 ומכחיש ברצינות אליה להתייחם מוכן

כבי השקעותיהם, על שמועה כל בלצון
 במניות מחלקת־ד,חדשות מנהלי של כול,
 וההת־ לוח־הזמנים אבל אחרות. או אלה

אב כה איננה הפרשה כי מוכיח רחשויות
נשמעת: שהיא כפי סורדית
 יצחק והתשתית האנריגה שר : '3 יום

עי ד התפת על ■ומודיע במבט מופיע מו
 חיפושי־הנפט בתחום יוצאות־דופן חויות

 במסיבת־היכ־ הופיע אומנם השר בישראל.
 ודיבר בתל־אביב כלכליים כתבים עם רות
 הודעות שפע הפריח אף שונים, נושאים על

ה שהגיע כגון ובלתי־מבוססות מופשטות
 בבורסה. הון לגייס ושכדאי1 לרוויזיה זמן

 השר דיברי את הביאה לא הטלוויזיה אבל
 בנפרד. אותו ריאיינה אלא לעיתונאים,

 מהקשרם הדברים הוצאו הנפרד בראיון
והובלט. בודד הנפט ונושא

מעפי הנפט מניות נ כגוקר ג' יום '
 השוק את עימן וסוחבות מעלה־מעלה לות

כמותה. היתד, שלא גיאות כולו.
 טיפול של יום כעבור :,בערב ג׳ יום
מה לראש הבורסה עולה בעיתונות נמרץ
 זוכה לראשונה בטלוויזיה. החדשות דורת

 את מזהירים כזה. כבוד של במקום 'הנושא
להי צריך חפוזות. השקעות מפני הציבור

והמפו בריא לא דבר זה ספקולציות זהר.
תבוא. בוא לת

 באה. המפולת :כצהריים ד׳ יום
כהוגן. נבהל. אכן הציבור

ל מנסה הטלוויזיה כערב: ד' יום .
 מוקד תוכנית הרוחות. סערת את הרגיע

 להיבט נתפס המנחה לפורסה. מוקדשת
 מניח ואינו הנושא של ׳המיידי הסנסציוני
 (על ושקול עקרוני דיון לפתח למתדיינים

 בבורסה, הבנקים של המייוחד תפקידם
 אך עדינה בשאלה מתמקד הוא למשל).
 למשקיע היועצים מייעצים מה ישירה:

 התשובה המחרת. בבוקר לעשות הקטן
 הציבור שבהם בימים אך מרומזת, אומנם

הבשו נשמעת — רסיס־שמועה לכל רעב
 ל־ לעבור בטוח הכי חד־,משמעית: רה

צמודים.
 ממשיכות המניות :כםוקר ה' יום
 הצמודים יותר. מתונה שהירידה אף לרדת

ממוש תקופה לאחר מעלה־מעלה קופצים
 ב־ היועצים צדקו האומנם שפל. של כת

 לעצות הציבור נשמע שמא או עצותיהם,
בטלוויזיה? לו שניתנו משום פשוט
 את קוצרת הטלוויזיה :בעדם ה' ידם
ההת על מדבר שר־האוצר עצמה. פיחות

 במיסגרת לא הפעם בבורסה. רחשויות
 נושא שהוא בהרצאה אלא מייוחד, ראיון
 עם ישראל־אמריקה. המיסחר לישכת בפני

 את מזמינים לא אם במיקצת. נרגע ישראל
 סימן, — מיוחד — לראיון־אישי השר

כל־כך. נורא אינו שהשד כנראה,
 שדון לו קופץ שוב נפט בענייני אבל

 (על־ידי שוב מרואיין מודעי השר קטן.
 מבקשת, הטלוויזיה א"'"). אבי הכתב

 ומנסה ב׳ ביום שעוות את לתקן כנראה,
הנכו בפרופורציות השר דיברי את להציג

 שכבר מה ואומר שב השר -שלהם. נות
ושד,ציבור מדוייקות שהעובדות :אמר

 מה גם מוסיף הוא אך אותן. לדעת רשאי
ההתפת בין קשר כל שאין אמר: שלא

 לבין דיבר שעליהן הנפט ■בשוק חויות
 להיות צריכה היתר, לא ולדעתו הבורסה,

ספקולטיבית. השפעה להן
 זאת אמר לא מדוע עממי. טו־יבונאד

 כה השר האומנם ברור. לא ב׳? ביום
 ופרוע חובבני בשוק כי יודע ואינו ■תמים

 ממש מנפט נפט על משמועות יותר שניזון
 השר של הודעה עוד מה הודעה, כל —

 — בטלוויזיה המשודרת בדבר, הנוגע
מוגמרות? עובדות תיצור
 בכיסאו, חדש עדיין שהשר נניח אך
 אמצעי של כוחם את נכונה מעריו אינו

 להשתמש יודע ואינו ההמוניים התקשורת
 ומו־ אחריותה היכן אחראי. באופן בהם
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