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לעברו מימין) (ממושקף קירשנבאוס מוטי הטלוויזיה של המודח

 עובדי של הגדולה מההפגנה ניפקד לא אחד אף כמעטהמולת מחאה
 מחדרם המנהל הוועד חברי נימלטו כאשד הטלוויזיה.

 והמשיכו היו״ר לחדר סמוך לפאציו המפגינים פלשו היושב־ראש, של חדרו לעבר
לוץ. וג׳ודי אלוני יאיר לידו בירון, דן מאחריו טסלר, שמעון :במרכז בתמונה הפגנתם. את

 ניסה הוא לפיד. טומי המפגינים אל יצא
 מוטי אותו. שמע לא איש אך להסביר,

 בשילטונם המודחים ראשון קירשנבאום,
 קרא הוא התבייש. לא ולפיד, ירון של

 הטלוויזיה. את הזנית ״אתה לפיד: לעבר
 לפיד דיקטטורי.״ מישטר מטיל אתה

 סמוקים השמנים כשפניו מהמקום נימלט
 כאשר אותו. מלוות בוז וקריאות מכעס
 רותי מזכירתו אותו ראתה למישרדו, •ניכנס

 לא מעולם היא בבכי. ופרצה שמעוני
כזה. במצב שלה הבוס את ראתה

 המפגינים: אל לצאת פאפו ניסה כך אחר
 הקריאה נישמעה פאפואה,״ אל לך ״פאפו

קיר־ מוטי לעברו קרא ״שרץ,״ הקצובה.

 המקום את גילו המפגינים אולם הישיבה.
כ טיפסו המישרדים חלונות דרך החדש.
 תוך אל וצעירות צעירים מאות ארבע
 הקריאות ירון. של חדרו עם הגובל פאציו

ניסערה. ההפגנה נמשכו,
 כל את הטילו ולפיד ירון עברו. השעות

 של ראשו עריפת למען מישקלם כובד
 עת אוחי כל ישב עצמו צוקרמן צוקרמן.

 הוא הסמוך. בבניין הטלוויזיה במישרדי
 מקום באיזשהו אך נחרץ, גורלו כי ידע
 הועד שחברי התקווה פירפרה עוד בלב

דעתם. לשפיות יחזרו המנהל
 בגלל בישיבה, להמשיך היה כשאי־אפשר

שוב חזרו מבחוץ, והנאומים השירה הרעש,

 ונראה להימנע החליט ויינשטיין ציבור.
 הצביעו ופאפו זינדר חסר־אופי. יותר עוד
צוקרמן. נגד

 סמוקים פגים
בוז וקריאות

 המגד ידעו לא הללו המאבקים ל
 לגמרי. שותק הטלוויזיה בניין גינים. 2
 רשות־ הנהלת בניין חזית מול ניצבו הכל

 הורה בריקוד שפתחו צעירות היו השידור,
לפתע בירון. דן של האקורדיאון לצלילי

 חזרה אותו דחף ארד שלמה ואילו שנבאום
לבניין.

 מישחק
חדרים בין

ה חדר חלון לעבר פנו מפגינים ך*
להמ כדי הוועד־המנהל, של ישיבות י *

 ירו; הקצובות. קריאותיהם את משם שיך
 ולעבור מהחדר לצאת הוועד לחברי הורה

להימשך היתר, אמורה שם הפרטי, לחדרו
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 קריאות את לשמוע לא כדי אוזניו את
נגדו. המפגינים הטלוויזיה עובדי של הבוז

 שנערכה הגדולה ההפגנה בעת רוקדות הטלוויזיה עובדותמחאה ויסוד
 מנגן ברקע, בירון, דן כאשר השידור, רשות במישרדי

 :למטה ובדחיפות. בוז בצעקות הסתיימה טובה ברוח שהחלה ההפגנה אקורדיאון. טל
לפיד. טומי של הטירור שילטון את סימלו מהמפגינים כסה של פניהם על הנייר שקיות

 ״אם הישיבות. לחדר המנהל הוועד חברי
ב לשבת לפחות ברעש, ולשבת להמשיך

 אל פרצו העובדים גדול.״ בחדר נוחיות
ה הפגנת אח והמשיכו ^ארוך המיסדרון

 דובר הדלת. ליד שלהם והקריאות שירה
להו למיזנונאי הורה עמירב, משה הרשות,

משקה. בקבוקי עם ארגזים להם ציא
 חברי ארבעת הדיון. הסתיים חמש בשעה

 שניים צוקרמן. את הדיחו הוועד־המנהל
 נמנע. ויינשטיין, ואחד, להחלטה התנגדו

 כפי לו הנאמנה מזכירה לפיד, של מזכירתו
 ולכל שלפניו המנכ״לים לכל נאמנה שהיתר,

 בשם קשישה אשד, אחריו, שיהיו אלה
 ו״הדליפה״ המפגינים אל יצאה רוחמה,

 שעות. ארבע עוד תמשך הישיבה כי להם
 אולם ויסתלקו. ייתעייפו כי קיווה ירון
נשארו. אלה

בהח הוועד־המנהל חברי יצאו כאשר
 עוד שתהדהדנה בוז, קריאות ספגו לטתם,
 מינה לפיד הטלוויזיה. בבניין רבות שנים
 לשתף שלא החליטו העובדים למנהל, עצמו
פעולה. עימו

 לירון הבאה. להדחה עד ישאר זה מצב
 טלוויזיה עובדי של ארוכה רשימה וללפיד

 ואנטי ישראלים אנטי ציונים, ״אנטי שהם
 כדי לערוף, יש ראשיהם שאת יהודים,״

 למכשיר הישראלית הטלוויזיה את להפוך
מטעם. הסברה
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