
שלה זמן י מ מ המ

מזכירה ו
 ׳מתוך יוצאים — !מישהו נשמראיינים

 יתרצה וגם לוטי !מה יש שלאיש הנחה
להת !מסרב היה — !אחרת זאת. לומר

ראיין.
 המוק־ הנחתו גם היתר. כנראה,1 זאת,

 ;את שהקדיש לב־ארי, !גדעון ישל דמת
 רשת השבועי, (הטור ישלו הושבויע ראיון

 מזכיר־ !נאור, ■לאריה )19/8 ו׳, יום ב,
 ציפה לא .בוודאי לב-ארי החדש. הממשלה

 של עבד ואף עיתונאי ניסיון בעל שאדם
 כאיש יתגלה ברדיו, עבודה שנות שבע

 לאקוניות, ׳תשובות וארוכות, שתיקות של
 וכישרון וססורפליס !מעורפלים ניסוחים
שעלי הדברים יעל דבר לומר שלא מדהים

 שלא כל־בך נזהר באור אריה ׳דיבר. הם
סודות להדליף שלא בלשונו, להיכשל

 לראיון ההאזנה !מרבית כי,את עד חסויים,
להת ניאות בכלל !מדוע בתהייה, ביליתי
הת המראיין על!שאלות !תשובותיו ראיין.
:סוגים לשלושה חלקו
 שחשפו אחת ומ״לה בניות תשובות י•
 ■ואין לו ברור שהכל !מהסם, שאינו אדם

 בטוח !בעצמו, !ובטוח מרוצה התלבטויות, לו
 הנושאים יסכל !כמוהו ׳סבורים כולם ׳שגם

 :עליו האהודה התשובה מדבר. הוא עליהם
 וסראש־ הרבה נועץ אתה (״האם !״״■בוודאי

״בוודאי״), י״י הממשלה
 נושא כל ■על לדבר פסקני סירוב י•

ובי ׳לענייני (ועדת-השרים שהוא פוליטי
 ישירות נוגע שאינו ׳נושא על או טחון)

זבוטינסקי. לזאב אז עצמו לו
ש־ יחסית׳ ■יותר ומורכבות תשובות •

 לדבר. המרואיין מסרב מדוע ולהסביר !בא
 בסוג נאור התמקד החאיון מרבית במשך
■תשובות. של זה !אהרון

 סוג- שונות בצורות !והעלה שב ולוב־זארי
 של התפקיד הגדרת מהי !עקרונית: ייה

 ■אינו זה שתפקיד היות !מזכיר-יהטסשלה.
 ובדרך־■ נתפר אלא הותך באופן ■מוגדר

 הנושא האיש ושל מידותיו ■פי על פלל
ה מי ■כל, קודם להבהיר, היה צריך בו,

 הגדרת־ ■את רואה עצמו הוא וכיצד איש
תפקידו.
 של- מסתבר ■והנה, להגיד. ליא איך

ב מאד־ מקורית גיר׳סה מזכיור־הטמשלה
התפ של התיפקודים מתור!מייכלול ענייו•

 לכולם: מעובר אחד ■והבליט בודד קיד
הכ ומלא ׳כולו סודות. ששומר האיש הוא
ה וחשיבות !מעלת-יסבודו ואחריותו, רת

 קיבל — הבין שלא ■ומי שלו. שתיקה
 שוב־ המיזנון ■כמו — שותק הוא ׳דוגמה.
 שלו למרואיין שהראה מיזנון ■אותו מיש,רד.
 של כדבריו !או, היום אותו של בבוקרו

 המ״זינון את לד ״הראיתי עצמו: באיור
 למיזנון היה אילו תוכנו. את לא אך

 המשייך מאד.״ הכם היד. הוא — !שסל
 וט״לויחהמיזנוו בטיב תלוי ״הכל :■ופירש

 ועל עליו משקיף שאתר. ■וכפרס׳פקטיסד.
תוכנו.״
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 דרך בבירור עוברית שלו והפרספקטיבה
 — זבוטינסקי זאב מוחו-יורבו של •תורתו

 לדעת. צריך שאדם !מה ■כל כתוב כבר שם
 עורך־ שהיה !בעת ■גם ■חשב ישכך ■מסתבר,
 מלא !כשמולו ברדיו, ותוכניות הדשות

■ב ׳שמקורה (?)ממלכתית״ ■ב״יהתייחסות
ידועה. תורד. אותה

 להדגיש ביקש נאור המיזנון. ראיון
שמת ושמי בלחיצים, שעומד איש שהוא

 לא שזה לו שיידע — עליו ללחוץ כוון
 עירך עת ייפה בזה עמד הוא לו. יעזור

הי בזה ׳עומד עדיין והוא ברדיו חדשות
ולק עליו. לוחץ לב-ארי כשגדעון — טב

 המראיין החל — הראיון של סיומו ראת
עיתו השואל עיתונאי של כדרכו ללחוץ.

ו מיקצועית לתשובה המראיין ציפה נאי
 היית אילו מיקצועיות: שאלה על ישירה
 היית מה — ■איתך זה ׳ראיון לערוך צריך
לשידור? בבלתי־מתאים וממנו חותך

 בטאמץ־מה, שנסחטה לאחר החשובה,
 ״וותר ביו שוש מה ■כל לחתוך היתה:

רואה הממשלה מזכור !פוליטיקה״. ,מדי

 לא איך שלו: המיקצועיות העיתונאיות
 הוא דפרים. לומד לא איך מידע. להעביר
 נש- ומאד, שקול א״שוב״טחון, מין בעיקרו

 ושהוא !משום אולי גילו, מכפי זקן ומע
 לו ׳שנחוץ מה כי מודד. והוא כזה, -שקול

 כל, ■קודם הוא, בתפקודו להצליח ■כדי
זה. ופשיקול־דעת התמדה
 לב- גדעון נייסד. אולו היה ומוטב ■אולי

 הוא גם שבמושרד. המיזנון את לראיין !ארי
■מתמיד.

ס
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ממזרים
 להיות ואדם צריך הנוהג'-׳^הודי ׳לפי

 את בידיו להחזיק מסוגל שיהיה ■נדי גבר
 בבריתו אותו שמננייסיס ישעה הרך ופנו
 ב- מעדיפות האמהות אבינו. ׳אברהם של

להביט. שלא ׳דרך־יכלל
/ (יום האחרונה כלבוטק תוכנית אחרי  ג

 תר־ האמיצים האבות שורי מוטב )16/8
 שתשנתנה — ׳והאמהות ייוחד, מעט עדנה

 שתהיה ■רצוי בכלל אולי ■עיניים. בשבע
כולו. בעניין יותר נמרצת נשיית התערבות

ה הטהורה הגברות החגיגה פס( שכן,
 כל-׳כך, וגברי ■עדין בעניין הנוגעת זאת,

ויח ייחי דיכפין ופל ■פרוץ שיוק ומשתולל
תוך.

 המישור מן מסתבר ■פנים, כל על ■כך,
 ובגלל דווקא פי־פמה שזיעזע הטלוויזיוני,

 הנושא על דוברו ישבה הגמורה השלווה
 ומוהלים — עצמו בדבר הנוגעים האנשים

!מיישרד־הדתות. !ואנשי
 שערויריה והשף היקר כגן, שמעון הנתב׳

 שעחוריה !בארץ, המוהלים בתיחום ושקטה
— המקובל בנוהג יטה יסד, שהשתרשה

 מותר אחד לכל !מסורת. כייוטעיט ׳שהפכה עד
 (למרות לנשים מולבד — ומוהל להוות

אחד מיושד,׳ו1 אך התיר, שישולחךעחך
 אין ׳כדיין? מוהל להיות שרוצה מי ׳אסר).
 למוהל ומתקשרים בית־יספר, אין קורם,

 ארובה, תקופה ובעבודתו '■אותו ומלווים
 ■פן. גם וטשגיאותיז לומדים ׳סמיעלותוו

 נשמע ■מ״שרדחהדתות, ׳איש שטרן, דויד
 והאיג־ הישיוחת ההוראה ובשיטת מתגאה
 נשר ׳המוהלים איגוד יו״ר הזאת. ■טימיית

 ממזרים על עושים הסטאד את כי ■גילה אף
 לא אצלם שהרי בלתי־חוקיים, וילדים
חותכים. איך כל־כך חשוב
 ? ר״שייוון ללא העובד למוהל ׳עושים ומד.

 הדתות למישרד מצטערים. רק רבד. !שיום
 פשטה לפעול ׳סמכות יואץ שיניים אין
להצטער. וממשיכים הם ולפן זה,

 מדרגת הפעם התעלתה כלבוטק תוכנית
ש (כפי בזוטות העוסק מיושדר־ישיירחת

 !!התפנתה באחרונה) פעם לא לד, אירע
 הבא לשבוע רציני. בנושא■ רציני לתחקיר

בסידחה. נוסף המשך הבטיחו —
העו !שד,ודיים לקוות רק נותר בינתיים

 על יתר תרעידנה לא — במלאכה שות
המידה.
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שתיקה של
 שנה. שתיםועשרה דובר לא !שומעוז

 לא ירק — יראה הוא חשב, הוא שמע, הוא
 ומאז בשיתוק-ילדים לקה בילדותו דובר.

 ■לא בו !והמטפלים !מ״שיסחתו שתיקה. —
 שניים שתים־עשרה ואחרי ■נואש, אמרו

 מדבר. שימעון — ועיקש נמרץ טיפול של
מעיג- בעיקר הדיעות. לכל ומסקרן, ׳נושא

פולאק עורכת
מדובבת לא

 כה ■זמן ששתק האיש ,כיום אומר !מה יין
 שתי- עושה ומיד, זאת אומר ההא !איך !רב,
 דברים. של לטבול ציפיתי ■לאדם. קד,

 עצמו. שיימעון ישל לדבריו — וקודם־פל
 סאוותינפשיו, לדבר לו יתנו שפשוט הנחתי

 רדיופוני !וגם מרגש להוות ■ייבול מה ושכן
 הוא ועפשוו ששתק ואדם מאשר יותר
 שכולו מכשיר !טול ■ניצב ׳והוא ולדבר תאב

הדברים? את ולהעביר לקלוט !נכונות
 של רגע של העורכת פולק, ׳שאתי אלא

/ יום ב/ (רשת אמת  הצליחה )19/8 ו
 ׳והגי- הנושא ושל ייחודו !מחבית יאת לנטרל

 ״אגשים שיל בסוגנון תוכנית יעוד שה
 יכול שסוף־יסוף שימעון, על״. !מספרים

 וקיטעי־וקישור ׳כאפיזודה ריק שורבב ׳לדבר,
 אחרים אותם אחרים. של דובריהם כץ

 הנד הטיפול !בזכות להם שמורד, שזכותם
 על לטפוח תפח, ׳להיט הזדמנות ומצאו ■סור,
 ולא בזיסרמות ׳ולשקוע לסכם עצמם, שכם

ל ובעצם שהוקדשה שבתוכנית, הדגישו
בש !והסתגר ישב הוא — עצמו ומעץ ש

תיקתו.
 שיטעון על למדתי דבר של בסיכומו

 להומ־ !מעדיף יפשוט הוא אולי !מאד. ■מעט
שית צריך עדיין הוא !ואולי לשתוק, שיך

 פנים, פל על וברדיו, ואותו. ׳לדובב אמצו
כלל. התאמצו לא

שיחר
)37 מעמוד (המשך
הטלוויזיה? של רעותה

 אמצעי־התיק־ בראש עומדת הטלוויזיה
 זו עוצמה עוצמתה. מבחינת ,בארץ שורת
 — ביניהם גורמים, ישל ממייכלול נובעת

 ה־ מיספרם הויזואלית, ההגשה ישירות
 של הפונופולייסטיוית הצופים, ׳שיל גבוה

 היחד־ :ויליוה־הזמגים היחידי עדוץ־הישידור
 בסי־ הציפור איל מגיעות בטלוויזיה שות
י יום, של כוסו ר ח אומ הן העיתונים, א
האחרונה. המילה את רות

 הלא־רחוק, בעבר כך. היה תמיר לא
 של (בערך) השנתיים בת פריחתה קודם

 ציוותי היו הטלוויזיה, של מחלקית-ר,חדשות
בעי כזתרות־הבוקר בעקביות מדדים מבט

 בעצמם, חדשות עושים גם הם ביום תונים,
האולפן• בתוך

 בעשיית הטלוויזיה שיל היצירתית עמדתה
 של דפיו מעל נכבד במקום זכתה חדשות
 היד. כך האחרונים. בשבועות זה עיתון

 אהוד ח״כ כאשר המאורגן, הפשע בנושא
 בעימות ושולב לאולפן הוזמן אולמרט

ב ס5דהב? האלוף יעם מיידי א  ועם ,ז
 לשיר־ גם אירע כך מי״ורחי. בצלאל

 ללא-ידיעתו שישולב דיין, משה החוץ
 נכון שיהיה מבלי אלון, יגאל עם בעימות
(לטענתו). בזה עימות לקראת

 אבנרי אורי תקף שעבר בשבוע במאמרו
 הטלוויזיה את שהפך יבין חיים את

 אולמרט אהוד את ■וזיכה עממי לטרייבויאל
 — ■מיותקפיו לעומת מיוחדת ב׳עמדת־כוח

 והמיקום הזימון האופן, מן שנבעה עמדה
השידור. של

 כך הטלוויזיה, מתגונן. יבין חיים
 בעניין טובות. כוונות שפעה מסתבר,
 האיזון את ליצור ביקשה למשל, אוילמדט,

ב וברדיו. ל,עיתונים בדיווחי חסר שיהיה
 קיים דו־אולפניי ׳שידור אותו שיל בוקרו
 יצא ישבה מסיבת־עייתונאיים אולמרט אהוד

 פמ־ דן מבט כתב גאינדי. על הסיפור עם
 את השמיט — ■מסיבה באותה שנכח מה,

שב אלא חוק־לשיון־הרע. מחשש הנושא
 היש־ ובערב ברדיו כך על הודיעו צד,ידיים

 הרע לשון חוק החסיר. את הטלוויזיה לימה
 בצל חוסה רישות־הישידור כי ונמצא נבדק,

 הוזמן כן על חבר־היכנסת. שיל חסינותו
 יבין שחיים אף האולפן. אל כבוד אחר
 מבטאת אינה ■לאולפן ההזמנה כי טוען

 ניפנף זה וממקומו מיייוחד, כבוד ישל מקיום
 אלפי מאוית לפני שלו ההתקפה גדי,בירי
 לעיתונים בניגוד כי טוען, יבין צופים.

 מלחמה להשיב למותקפים הניח יעצמו הוא
 ברגע שרק אולמרט, של להפתעתו שיערה.
 בעימות לעמוד שייאלץ לו •נודע האחרון

 סבור יבין ובכלל, מותקפיו. יעם יישיר
מפרי טלוויזיה על הכותבים שהעיתונאים

 הים הזה• המדיום -סל כוחו בהערכת זים
 ושמים הממוצע הצופה מן יותר רגישים

 הוא חשיבות. כיל להם שאין לפרטים לב
 הכתובה הטילה של כוחה כי ׳מאמין עצמו
 כי הטלוויזיה, של מכוחה. ׳יותר רב עדיין

 עיתונים לקרוא מרבה המשכיל הציבור
 הציבור יועיל ליום, אחד ■מעיתון וותר דאף
סוימך. הוא הזה

 הדברים — מודעי הישר עם לראיון אשיר
מוג בצודה וד,יובלטו מהקשרם הוצאו אבן
 הנוכח כתב טכניות. מסיבות אך — זמת

ה את לשימוע ■מעדיף במסיבת־עיתיונאים
 את לראיין אחר־כך ורק כולה מסיבה
 קיצור מטעמי ,עיקריות ■נקודות על הדובר

מהדיורת־ההדשות. של
 לאנשי יש הבורסה של הרגיש בנושא גם

 משה הרשות, דובר הסברים. הטלוויזיה
 שמטפלים ■נושא זהו כיי ■מדגיש עמיירב.

 -שבו הנמרץ הטיפול מרובה. ברגישות בו
הח את משקף בטלוויזיה הבורסה זכתה

 הציבור ׳שמייחס והולכת הגדלה שיבות
 הציבור שמרבה ככל באחרונה• זד, לנושא
 כטל- גם בכך עוסקים — במיניות לעסוק
וויזיח.
׳חד ב״פוירום מיוחד דיון נערך ר׳ ביום

 ■שהטיפול היתד, הכלילית ׳והריעה /,שות
 מורכב (הפורום גמור. בסדר ■היה בבורסה
הטל מנהל החדשות, מחלקות ממנהלי
וה הדובר המנכ״יל, הרדיו, מנהל וויזיה,

 פתוח ואינו — לימנכ״ל הימישפטי יועץ
לעיתונות).

 — החדשות מחלקית — הטלוויזיזה אנשי
 גם אך הנראה, כפי טובות כווניות מלאים

 ביחס ואופטימיות מעטה, לא תמימות
 מרוכז בידיהם הצופים. -של הביקורת לחוש

להו מוכנים איינם -שעדיין כוח עצום. כוח
מסוכ מישחקים בו משחקיים והם בו. דות
נים.

ל)
נאור מזפיר־ממשלה

מדבר לא

הנטיות על התגברות !של מייבצע ,בתפקידו
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