התונניח רהויח את מנהר הטרווידיה
יחד עם כל מיי שאינו חסיד הליטר

ך* מיין הטלוויזיה ,בבית־היחלומים
* ■ בירושלים ,מדברים עתה בטונים הרבה
יותר נמוכים .לעיתים אף מדברים בלחש.
״שלא לציטוט״ מוכנים רבים מהכתבים,
העורכים והמנהלים להודות בכך ,כי ב 
טלוויזיה נושבת רוח חדשה ,רוח של פחד
ושל צנזורה.
נושא השיחה המרכזי בבניין הטלוויזיה :
מי יהיו אלה שיחליפו את חיים יבין כמנהל
מחלקת־החדשות ,ואת ארנון צוקרמן כמנהל
הטלוויזיה .השאלה אם השניים אכן יוחלפו

שאלת הראיון עם סמדר הרן .בישיבה
הראשונה של הוועד־המנהל ,שדנה בעניין
זה ,שבה לא השתתף יבין ,הם דרשו,
כל אחד במילים משלו ,לפטרו.

״לא תאיים
עלי"
^ הגנתו של יכין קם ,מי שכיהן באותו
 /יום כממלא מקום מנהל הטלוויזיה,

מנהל־ חדשות יכין
להמאיס עליו
שבה השתתפו כבר ארנון צוקרמן ,שחזר
מסיור בחוץ־לארץ ,ויבין עצמו ,״שמצאו
אותו בטלפון״.
הדובר העיקרי נגד יבין היה זינדר.
הוא מצא כיוון חדש להתקפותיו .״לא
יתכן,״ טען זינדר ,״כי יבין יהיה גם מנהל
מחלקה ,גם מראיין וגם מגיש .יש לו יותר
מדי תפקידים.״ אולם הוא לא ביקש מיבין
להפסיק לראיין או להגיש ,והכל הבינו
את הרמז שלו.
אך חילופי דברים חריפים בין המנכ״ל
החדש של רשות־השידור ,יוסף )״טומי״(
לפיד ,לבין מנהל הטלוויזיה ,ארנון צוקר־
מן ,הביעו יותר מכל את הסיבה לאווירה
החדשה בטלוויזיה .לפיד אומנם טען כי
אם היה יבין מבקש ממנו ,מראש ,אישור
לראיון עם סמדר הרן הוא היה נותן לו
אותו ,אך מחה חריפות על כך שיבין לא
ביקש את האישור .״אני לא רוצה להיות
מופתע,״ טען לפיד ,״אני רוצה לדעת מה
משדרים ואני רוצה שיתייעצו איתי אם
לשדר ,או לא ,כל דבר שהדעת אומרת
שצריך את השיקול שלי .אם זה לא ייעשה,

אני אתן לעבאדי לנהל את ענייני רשות־
השידור ואני אשב בבניין הטלוויזיה מה 
בוקר עד הערב .אני אהיה בכל ישיבת
בוקר ואצפה בכל שידור מתוך המערכת.
אני אפקח על הכל.״
באותו רגע הסך מנהל הטלוויזיה ,ארנון
צוקרמן ,לבן כסיד :״אתה יכול לשבת
בטלוויזיה כמה שאתה רוצה ,אבל אתה
לא תאיים עלי.״ אילו לא החליט יושב־
ראש הוועד־המנהל ,ירון ,להפסיק את
הוויכוח ,הוא היה ,כנראה ,מידרדר ל 
חילופי דברים קשים עוד יותר.
הכל התפלאו להתפרצותו של צוקרמן.
מאז נכנס לפיד לתפקיד ,היה ברור כי
צוקרמן נמצא על הכוונת ,והוא המועמד
הראשון לעוף מתפקידו .בסוף חודש יולי
השנה יפוג החוזה בין שלוש השנים של
מנהל הטלוויזיה ,ועל לפיד והוועד־המנהל
להחליט אם להאריכו אם לאו.
לכן שמר צוקרמן על פרופיל נמוך ,ו־
נמנע מכל היתקלות עם לפיד או עם הוועד־

מנכ״ל לפיד
להיכנס לעצמות
כבר אינה נשאלת .כימעט לכל ברור ,כי
ראשיהם של יבין ושל צוקרמן ייערפי
בשבועות או בחודשים הקרובים.
מלבד שני הליצנים של הוועד־המנהל
— עורך־הדין אהרון פאפו ,מסיעת לעם
שבליכוד ,חבר נאמן בחוגי ארץ־ישראל־
השלמה ,וצבי)״הזי״( זינדר מד״ש ,העושה
כל מה שנדמה לו שייגאל ידין או שמואל
תמיר היו רוצים שיעשה — איש לא דרש
לפטר את חיים יבין .ההזדמנות של השניים
נפלה לידיהם כאשר התעורר הדיון ב־

מנהל מחלקת התוכניות מרדכי )״מוטי״(
קירשנבאום .הוא דרש בכל תוקף ,וליושב־
ראש הוועד המנהל ,הפרופסור ראובן ירון,
לא היתה ברירה ,אלא לקבל את דרישתו,
שלא לדון בנושא יבין ,שלא בנוכחותו.
ירון עוד ניסה להתווכח עם קירשנבאום
ואמר כי חיפש את יבין בטלפון ,כדי
להזמינו לישיבה ,אך קירשנבאום איים
בשערוריה והנושא ירד באותו היום.
אולם לא עבר זמן רב והנושא עלה
מחדש בישיבה נוספת של הוועד־המנהל,

מועמד שימעוני >עם לפיד(
ממושמע
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