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 הצורך ועל ודדקיוס !שילוב יעל אז דובר

 !בארצות־ בלי-התיקשודת עם ׳להתמודד
לת תירוץ אלא זה שאיו ידעו הסל ערב.-
 עומדת עתה פעל. זה .אך הטלוויזיה, קומת

 הישראלית בטלוויזיה הערבית החטיבה
 — עצמאית כחטיבה חיסול סכנת לפני

 שהביואו עצמם .נימוקים אותם של ובסיועם
להקמתה.

£י״______^ 2
ם י י ד י מ ס י מ

 ׳ניכר הלק לדובב קשה זמן־מה זה **
 הם הטלוויזיה. ׳שיל הבכירים !מעובדיה 1*4

 מתח זה. עם זה לשוחח !מרבים אינם גם
 אישיות ׳מילסמות השידור, בבית שורר רב

 ׳תפני יעל עקרוניות במילחימות !מעורבות
 הד־ !מוקמות ועדות ושידור, ויעדי שידור

ו השונות, הבעיות לבדיקת שות-לבקרים
 אית מהן .אחת אף הגישה לא בינתיים

 ומייכ־ לכותרות הגיעו באחרונה ׳מסקנותיה.
 קיירישגבאום, ומוטי שילון דן של תביהם
 ׳רשותחהשי- של הוועד־המנהל אל ׳שהופנו

 מיסתוריים ״׳רעלים״ כנגד יטענו יהאש!ר דור
 ליב- יצחק ׳רשות-הישידור מנכ״ל שמטפטף

עובדיו. בקרב יני
ששב אחרי וגם בחו״ל, יאז ושהה ׳ל״בניי

נטל: נקרב עומדת
ליב־ התמנה שלאחר־ומפן אלא ציוקרמן. ישל
 ובתור בולה׳ רשות־השידור ׳סטנסל גי

צוקרמן. של :מנהלו יגם הפך שבזה
הש לא צוקירמן כי ומרנינים ׳בטלוויזיה

 בעבר זכה שלא האיוש יכי הרעקון עם לים
 הטלוויזיה הנהלת על עימיו .בהתמודדות

 בליבני מילחמתיו •וכי מנהליו, מעתה יהיה
 התמנה ישבו הראשון ביום ינסר החלה
 יכי רבים טוענים ביום במנכ״יל. ליבני
 המחלקה נושא וכי למעשה, ומנוטרל ילובנו

 אינ׳ננו ׳תומך, הוא שבהפרדתה הערבית
הטל !מנהל .נגד שלו תרגייל־סוח אלא

 פשר ואת ואיינו.מבין עצמו צוקרמן וויזיה.
 בדיטי- לייבני של חפיתאומית ההתעניינות

 כלל ומעניין ׳שאינו נושא לערבית, בה
 כדי ואשר צוקרמן) .(׳לדוברי לובני את

 צורך והיה עניינית בצורה אותו לפתור
 דטל- •של עקרוניים על,אילוצים להתגבר

 להתמודד המדונה וביכולת שאין וויזיה
 ידרוש הערבית החטיבה ישל קידומה עימם.
 !משאבים ויותר !בערבית זמךישידור וותר

 יכול איננו ליבני גם זאת האת ׳כסיפיים,
להציע.

 עיראקי) ממוציא (יהודי פתאל סאלים
 לעומת ׳טוען, בערבית התוכניות !מנהל
 דעותיו, ליומי, ואוננה הבעייה יכי זאת,

 אלא הערבי, בעניין תמיכתו יאו אישיותו
 לא צוקרמן. וארנון המנהל של אישיותו

 יפקח יאחד שמנהל פתאל, לדעת ■ייתכן,
בעיבדית — השידורים מערימות •שתי על

 !ולומד ׳טורה אפילו הוא !ממש, !של לוב
 העניין. בזה שלא ואלא .אליה. בימים ערבית

 ההפקות !סל שיל ■סוללת ׳ראייה מעדיף הוא
 החטיבה זו ׳סוללת ראייה ובתוך ׳בתחנה,
 גם אך ילד־טיפוחים, אומנם אינה הערבית

 מסוג למשהו וותר דומה היא !ממזר. ילא
 לתת מחליטים פעם ׳מדי לילדים. התוכניות

 איחרת, יאו זו למחלקה .תקציבית קדימות
 ואכן לחדשות, זו קדימות נתן צוקרטן

ומרשימים. להישגים הגיעה המחלקה
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 כזאת קדימות לתת יחליט מישהו ס
*  גישתו, את לנמק יצטרך — לערבית \
בער בשידורים !רואה !איננו המנהל שכן
 אלא נפרדת וסונופוליסטית ׳חטיבה בית
בטל המחלקות ׳מסד-יסל בלתי־נפרד חלק

 ומכוון זרה בשפה ׳אומנם שמשדר וויזיה,
 המיקצוע״ות הבעיות !אך ;אחרת לאוכילוסיה
 •לבעיות עקרונית, זהות, ושלו והתבניות

בנוש המטפלות השונות המחליקות של
 בחם. מטפלת הערבית הטתלקד. שגם אים

 גוש כל את לפזר ומעדיף הוא יכך משום
 ליוה-המישדרים פני על בערבית השידורים
 לידי. דבר, ישל בסופו ׳ולהביא, בעיבדית

השידורים. לוח !של ימלא מיזוג
לאנשי ניראה ׳בערבית -הט״שדדים פיזור

 לשינויים דרושה או ובקשה על ׳ברמז אף
 !תוכניתית, התפתחות למגמות תוכניתיים,

 הגדלת על גם שמע לא עצמית. לביקורת
 ,נסתייע ולא לבצע ירצו ׳שאותן ׳תוכניות

ש אדם ומעולם נחסם לא לדבריו כ״דם.
 לדעתו ליהיפך. בערבית. משהו ליזום ביקש

 בבעיות ידי ומטפלת הערבית החטיבה .אין
 בארץ, הערביות האוסלויסיה של האמיתיות

להת ומהם ולבקש ציריך היה עצמו והוא
 ולהציע יום־האדמה עדין!כמו לנושא ייחס

דק״ח. !איוש גם ובדיון שישתפו
 צוקירמן ישל גישתו !את משקפת זו טענה

ומ ומכוון מסשיר־הסברה אינה •שהטלוויז״ה
ש ביותר הטובה ההסברה וכי למעלה,

 ■כיסוי יפשוט הוא להציע טלוויזיה יכולה
 והר,ת- הבעייות ׳מיכילול של ומלא מהימן

 בערבית. או בעיברית ׳במדינה, רחישויות
 אנשי שיל תפיסתם את ומבין אינו הוא

 כמעין עצמם ואת הרואים הערבית המחלקה
 לעצמם ומייחסים עצמאי שירות־שידור

 ״זרוע-הסבר- של מוגדרים בלתי תפקידים
העמים״. בין ״גשר ׳ויצירת תיית״-

 מעורפלת לצויקרמן נראית זו ■תפיסה
 הוא ■בהסברה, עוסק אינו הוא ומבולבלת.

 להפוך ירוצה ׳מישהו .אם טלוויזיה. עושה
 — .מכוון למסשייר־הסברה הטלוויזיה יאת

 ויבצע כעניין ברורה מדיניות שיקבע
אותה.

 סדום ממיטת הטלוויזיה עובדת בינתיים
ממייגבלות !מצומקות, שידור שעות של

פתאל מנהל
— הוא הפיזור

צוקרמן מנהל
מוו,ת פסק־דין —

 היחידה הדוגמה ;מים. פיו .את מילא —
 של כוונתה הייתה ׳רעלים לאותם ושניתנה
 להם- לחתור בטלוויזיה הערבית החטיבה

״שי בכפיפות בעברית השידורים !מן ירדה
 איכן זו !ברוח החליטה עצמו. למנכ״ל ירה

.30.1.77ב־ המנהל הוועד בישיבת !נתקבלה
 הוועד- בחר הביצוע פרטי בדייקת לשם
 לרד הוטל שעליה מיוהדת בוועדה המנהל

 — זו הפרדה לביצוע והצעות המלצות יביא
 הנוגעים הגורמים יכיל דיברי ■שמיעת לאחר
 בעתונות שהתפרסמו המיכתבים ימן !בדבר.
 הוועד־ ■שיל ■סגורות ישיבות ■פסה .ומתוך
 מכוון) (ואולי ומעורפל רושם ,נוצר המנהל

 גור־ ובין ואישיים כמאבקי־יסוח המדובר יכי
 מנוהל- ופין ובעיקר בטלוויזיה, שונים !מים

 שילון דן ולציידו ציוקרמן ארנון הטלוויזיה
 יצחק המנב״יל לבין קירשנסאום, ומוטי
 בערבית השידורים !מנהלי פאשיר לקב,ני,

המנכ״ל. של לציידו עומדים
 חזיתותיו, שתי על המאבק, שורשי
■כ נעוצים והעיברית־ערבית, האישית

 הטלוויזיה, של הקיים הניהול ׳בדגם נראה
 יצחק ילבין צוקרמן ,ארנון בין המאבק

 נבהיר !כאשר ועקרוני. ישן הוא ליפני
 הת־ הטלוויזיה, מנהל למישרת צוקרמן

 !מנהלי־ !ונמשל. — ליפני יצחק :מולו יסודר
 אקשחניהויל העדיפו בטלוויזיה המחלקות

 אומרים ויש ובתכנים, העוסק איש על
 ב״אינ־ ליביני של ׳מ׳תדמיתו תששו שפשוט

 עוד הטלוויזיה בעיית ישראלי״. ׳טלקטואל
 במפקד, הצורך הייתה שלה בראשית מימיי
בדמותו ׳סוף־סוף אותו קיבלה כנראה והיא

 באמות־ :אותן ׳וישפוט יחד, גם ובערבית
 ח־ ובקיפוחו ומדובר לטענתו שונות. ׳מידה

השי ׳לעומת !בערבית השידור ושל ממוסד
 כל !ולאורך שנים במשך מעיברית דור

ה הוא בטלוויזיה הערבי השידור הדרך.
 במייסגרות השנים יכל במשך הפועל יחידי

 הוא ׳סף־הקיום, על ממש שחן תקציביות
 1976 שנת בסוף וממנו שנשללה היחידי

תו הטלוויזיה) מנהל של המלא (בגיבויו
 ה־ •שאר לבל !שאושרה התייקרויות ספת

 היחידי הוא בטלוויזיה, והיחידות ומחלקות
 ■מכל נמוך מצומצם כויחראדם עם שעובד

 אינם עובדיו ׳מייניומלי, !מיקצועי סטנדרד
 אינם חדשים עובדים ובהשתלמויות, זוכים

 שוררת אפלייה מספקת, במידה נקלטים
 שב־ פתאל, של ׳לדעתו ייתכן, לא בסל.

 יהיה לא ובערבית גם המשדרת ■טלוויזיה
 מקליט־קול אף ערבית, דובר צלם אף

 עורך־סרטים או תאורן שום ערבית, דובר
ש המנהל על ■לדבר שלא ערבית, הדובר

 ואת מכיר אינו השפה, יאת ייודע אינו
השידו סונים שאליה האובלויסיה ׳תרבות

 בנד בכך ומעוניין ;אינו וגם ובערבית רים
ייוחד.

 לו שאין היחידי הוא בערבית השידור
הבר שהמנהל כיוון בביתדשלו, כתובת

 על כתובת דק הוא (צוקרמן) שלו וטאלי
הנייר.

 של זו ;מדרך מסתייג עצמו צוקרמן
 שיום לדבריו, לו, אין הבעייה. הצגת
 בחיפה, גדל הוא הערבי. הנושא עם בעייה

דשי־ דו־קיום ובעד הוא מעורבת, בשכונה

 הצעתו ׳מוות. בגזר־דין הערבית החטיבה
 ליפני יכתוב ■סמייסמך הובאה צוקרמן של זו

שב אחרי ,1977 באפריל הוועד־המטהל
 על עניינית הגיב לא וממושך זמן משך
 על־יךי !אליו שהועברו התזכירים שפע

 ■פתאל לדיברי בערבית. מנהלחהתסניזת
 האפשריים המיישגים יכל ואת צוקרמן עשר.

 בפני פתאל ושהעלה בעת ׳פמצבי־לחץ.
השי של האמיתיות הבעיות את המנהל
 להתייחם צוקרמן ׳סירב ׳בערבית, דורים

 באומרו: בו גער אלא לעניין ברצינות
 נאלץ פתאל ארבע.״ על מיפאן ,תצאו ״,אתם

 הוועד־המנהל, לפני העניין יאת להעלות
 שבו המיסמך עם צוקרמן הופיע אז ורק

 מבלי בערבית השידורים פיזור את הציע
ה ברצינות העניין !את לבדוק שטרח
ראויה.

 מן הסתחירר הנע,הל כי ,מאמין פת,אל
 וני בידיו ד,פקיד המנהל שהוועד הכוח
ה לכל ;פלתי-מבוקרות יריות ■יורד. החל

 בוועד ׳סוער דיון (לאחר בשעתו כיוונים.
 הוועד לחבריי סתאל הציע אף המנהל)
שה ■ניראה אך ובמנהל, אי־אמון להביע
 יתר המצב את להתמיד ירצו לא חברים

המידה. יעיל
טע לשמע מחייך יעצמו צוקרמן ארנון

 ביתחיולה התייחס לא לדבריו, ואלה. נות
 !פתאל של ■טענותיו ישפע יאל ברצינות

 ליתמהונו עניינית. לו ;ניראו שלא משום
 ,״קיפוח־ בנושאי התלונות ל0י נגעו הרב

החד של אלה לעומת ובמשאבים !ספייכיול
:שמע ילא ההא כעיברית״, !והתוכניות שות

 ערוץ בתוך ויחידי. יאחד ובערוץ :תקציביות
 בסך- וחצי שעה ובערבית לשידורים יש זה

 שרויים הם הטובות. השעות מן ולא הפל,
 היזון־חוזר ילהט אין זמן, של גיסו יטמין

 ׳מאמין וצוקרמן ׳שלהם, הצופים ■מן מספיק
 לוח־ עיל-יפיני בערבית התוכניות ■פיזור בי

ה של לטובתם יהיה בעברית המישדרים
יו את יגדיל הערבית, בחטיבה עובדים
 קהל לידיעת עבודתם ■פרי את יביא קרתם׳
ביזבוז. וימנע יותר רב צופים

 הטענות את ׳מקבל אינו ■פתאל ׳מאלים
 הפרדה על לשמור חיוני לדבריו, הללו.

אופ בשל בערבית והשידורים ■שיל !מוחלטת
ב הערבית האוכלוסייה של המיוחד ייה

ומתק לדמוקרטיה ומחוינבת ;שאינה ארץ,
 מאידך היהודית. זו במו מידה באותה דמת

 של ייהודה על לשיפור ׳לדעתו, חשוב,
 במרחב היחידה הערבית השיחור חטיפת

 ש- ׳בשעה דמוקרטית, ׳מארץ המשדרת
 במדי- ׳והן ביןשראל הן — הערבי הצופה

 של צפייה דפוסי יעל אמון — ערב נות
■טויטאליטאריות. ׳מדיניות של ■טלוויזיה

 הערבי הצופה
ישתנה

 האידיאולוגי-פו- להיבט שמגיעים •ך•
 סראדוכם ׳מתגלה הבעייה, של ליטי 8/*

 על לשמור- ׳מעוניין נשמע פתאל מוזיר.
 איזון מערבית, בשידורים ׳ומתינות איזון
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