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 אריאל של כידיו היה מפתח ך*
 המיפלגה שליח ויינשטיין, ויינשטיין, 1 י

 רשות־השידור, של לוועד־המנהל הליברלית
 ידו יתן לא כי לכן, קודם עוד הצהיר
 מצבי להבין היה אפשר צוקרמן. להדחת
 ל- ידין ייגאל של שליחו זינדר, (״הזי)

 בעד יצביע ויינשטיין אם כי וועד־המנהל,
 ליצן אפילו אליו. הוא אף יצטרף צוקרמן,

 כמעט פאפו, אהרון הוועד־המגהל. של החצר
 היה לו כי להניח יש להפתעה. גרם

 פאפו היה צוקרמן, עבור מצביע ויינשטיין
המנהל. נגד מלהצביע נמנע

 ויינש- הודיע ההצבעה לפני יומיים אולם
 והוא מיפלגתו, תכתיב את קיבל כי טיין

 ו־ זינדר נפלו עימו צוקרמן. !נגד יצביע
 הוא ויינשטיין. ניבהל האחרון ברגע פאפו.
 מצפונו, לפי להצביע הקריאות את שמע

ה* בעיני חסר־אופי כאדם להופיע וחשש
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בלוך, (״דני״) דניאל מוסתר ידו על ינון, מיכה המפד׳׳ל נציג מימין ]11111נ
ההדחה, נגד הצביעו אחריו, היושב אלמוג, ניסיס עם יחד אשר

ויינשטיין. ואריאל זינדר צבי פאפו, אהרון הוועד ליצן לפיד, טומי המנכ״ל הקצרנית,
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קיר־ מוטי היה שהודח
 להפגין שיצא שנבאום

גולדשטיין. ואורי לוץ ודי׳ג לידו ירון. נגד

רשות־ הנהלת לבניין הגיעו המפגינים מרבית בעודהומוקיד ביוון
 גבת־הקומה הבמאי הופיע שלטים, כשבידיהם השידור

ז.ר שרי יתהקריינ אשתו, עם הפגין בירון אקורדיאון. עימו נושא כשהוא בירון דן

 חד- ושהיא שיטה, מטמלת אינה זו הדחה
 שהתריעו: אחרים היו לעומתם פעמית.

 ברשימה.״ הראשון רק הוא ״קירשנבאום
 הממשלה מטעם הקומיסר צדקו. ואלה

 ירון, ראובן הפרופסור השידור, רשות של
 יתפטר הוא כי ההצבעה, קודם עוד הודיע

הטל כמנהל בתפקידו ישאר צוקרמן אם
 שאין למרות לפיד, (״טומי״) יוסף וויזיה.

 עצומים לחצים הפעיל הצבעה, זכות לו
 זבולון של שליחו. ינון, מיכה ההדחה. בעד
צוקרמן. נגד בעיתונים מאמרים כתב המר,

ץ חו כ  קצובות: קריאות נשמעו ^
 טוב,״ במנהל רע ״מה לספריה,״ ״ירון ■י

בפ ממשלתית.״ ולא ממלכתית ״טלוויזיה
סבר. חמורי הפרצופים היו נים

 של ישיבת־ההדחה את לנהל היה קשה
 הוועד-המנהל יושב-ראש צוקרמן. ארנון

 ירון, ראובן הפרופסור רשות־השידור, של
 הם חכמים. היו ויינשטיין, אריאל וסגנו
 ונמנעו מוקדמת בוקר בשעת לבניין הגיעו

 כך. אחר שהתכנסו במפגינים מלהיתקל
 של בוז בקריאות נתקלו הוועד חברי שאר

המפגינים.
 ירד חוטי בניין ליד והשבים העוברים

 שם רשות־השידור, הנהלת בניין שלים,
 חינם: טלוויזיה בהצגת זכו ההפגנה, כערכה

 שעות של מהסלון שלהם הגיבורים כל
 רז, ושרי בירון דן אחימאיר, יעקוב הערב,

ושמ גורן יגאל חלבי, רפיק אלוני, יאיר
 שירה, של חיה הצגה להם ערכו טסלר. עון

ונאומים. בדיחות קריאות,
 יעברו לא הטלוויזיה עובדי כי היה ברור

 צוקרמן. ארנון מנהלם, הדחת על בשתיקה
מאו יופיעו הם כי שיער לא איש אולם
 מהם אחד אף כמעט כאשר ומלוכדים, חדים
הש הם הבוסים. יראוהו שמא חושש אינו
ש מי כנגד גנאי וקריאות גידופים מיעו

בעתיד. אותם להדיח יכולים
 כאדם צוקרמן את ראו לא מהם רבים

 אחדים שבועות לפני כאשר כסמל. אלא
הטל של התוכניות מחלקת מנהל הודח׳
כי רבים קיוו קירשנבאום, מוטי וויזיה,
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אל וניסים בלוך דני שניים, היו לעומתם
 כהונתו בהמשך תמיכתם על שהודיעו מוג,
 כדבריהם, עצמו, שהוכיח צוקרמן, של

מעולה. טלוויזיה כמנהל

 סנגינו הססן וץהמסו הירועים הנוצונים
הווזחה ישיבת שהתקיימה נעת השסע

 מי לונדון, ירון
 להיות שהספיק

המפגינים. מראשי והיה לפיד, ט״י מצונזר


