
 בסתימת־בה מתחיל זה * בית־קבוות הפו הסרוויויח ״ן1״ב
 * הצנזווה מן מסוננת התיבדות * וינוו במחנחו נגמר וזה

פאטארר של בטלוויזיה הטון את ותן1 באנו * וקיוקס לחם של מישטו

 גשבוע נאמרו חנאיס הדברים
ב אבנרי אורי ח״פ על״ידי שעבר
ב המצב על הדיון בעת כנסת,

 נערך הדיון הישראלית. טלוויזיה
 אבנרי אורי של דרישתם פי על

אחרים. חברי-כנסת ושמונה

 מי נכבדה, כנסת היושב־ראש, אדוני
 מצא הטלוויזיה, לבניין שנה לפני שנכנס

ושוקקים. תוססים חיים שם
הטלווי לבניין היום שנכנס מי
ושיממון. שממה מוצא זיה,
מוש הטלוויזיה היתד■ לא שנה לפני גם
 בה היו חדוות־יצירה. בה היתה אבל למת.

 הצלחות. הרבה כישלונות, הרבה נסיונות,
התחרות. היתד.
 ל- דומה הטלוויזיה בניין חוסל. זה כל

בית־קברות.
 רובצים עובדים עשרות-עשרות

אי איש כאפס-מעשה. הזה כבניין
ה משתדל. אינו איש מתאמץ, נו

לנקודת־האפם. ירד מוראל

ה״מני הטרור
 רשות־ בראשי נטיח האשמות שתי

 מטמטמת. ותיפלות ימני טרור השידור:
יותר. גרוע מר. יודע ואיני
 הוא במי ידע לפיד יוסף במר שבחר מי

 יוסף מר נבחר מה שום על כי בוחר.
לפיד?
 ז שר־החינור כמו דתי, שהוא מפני האם

 נגד בליגה פעיל היה לפיד מר דווקא. לאו
הדתית. הכפייה
 אינני העיתונאי? כישרונו בשל האם

 לומר מעז אני אבל ציונים, לחלק רוצה
 כמה כיום פעילים הישראלית שבעיתונות

הרמה. אותה בעלי עיתונאים מאות
 במה ? לפיד טומי מר נבחר מדוע כן, אם

שר־החינוך־והתר של עינו את משך הוא
? בות

 מר לעין: הנראית אחת סיבה רק יש
יצי את שנים מזה מפרסם לפיד טומי

 בשל ידוע והוא מעריב, בעיתון רותיו
 אולטרה־ אלא — ימניות שאינן דיעותיו,
 — החרות תנועת של אינן הן ימניות.

החרות. תנועת של הימני בקצה הן
 יש לפיד: מר על הסופרים אחד אמר

 מילבד קישון, לאפריים שיש מה כל לו
הכישרון.

פו היה מה היושב־ראש, אדוני ואכן,
 היום? עד בטלוויזיה, לפיד מר של עלו
 ואין — בטלוויזיה לבצע כדי בא הוא
 מישטר בה שהשתמש זו מילבד מילה לכך

 81610115011311:11118, הגרמנית בשפה מסויים
המישטר. של לרמה הכל הורדת

 חן מצא שלא מי כל שונה, שהיה מי כל
 כבעל חשוד שהיה מי כל המישטר, בעיני
 הושעה, הודח, סולק, — אחרות דיעות
פוטר.

 קירשנבאום. מוטי אגמון. יעקוב
 יגאל צוקרמן. ארנון לוץ. יהודית

 אלה רועה. יצחק לונדון. ירון עילם.
 אחר כזה שבהם. הבולטים רק הם
הו סולקו, התפוטרו, התפטרו, זה

דחו.
 ש־ המנכ״ל ליבני, יצחק כולם: ולפני
לפיד. של בואו את איפשרה הדחתו
יומיו צנזורה בטלוויזיה שוררת כיום

 רשמית. היא אין גלויה׳ היא אין מית.
ה המנכ״ל, מתערב ביומו יום מדי אבל

 בשידורים ראשי, כעורך עצמו את מגדיר
 פוסל, החדשות: בשטח בעיקר היומיים,

מכוון. יוזם, מכניס,
במדי המיקרופונים נסגרים לאט־לאט

במדי אלא בכנסת, כאן רק לא הזאת. נה
כולה. נה

שמענו בארצנו. נשמע הפאשיזם קול

 שי- דב חבר־הכנסת של מפיו היום אותו
 ״סוכני זהז הוא סיגנון איזה לנסקי.

 סוכני — הטלוויזיה עובדי כל אש״ף״.
אש״ף. סוכני — הברי־הכנסת אש״ף.
אח מישטרים לנו המזכיר סיגנון זהו
 על הדיבורים את זוכרים אנחנו רים.

 של הקשר על הבינלאומית, היהדות סוכני
החמי הגייס על היהודי, הפיננסי ההון
הפנימי. האוייב על שי,

 הסיגנץ נוצר היכן יודעים אנחנו
 הוביל. הוא לאן יודעים אנחנו הזה,
 ב־ ,81€1011501גג1זט?18"3 מתחיל הוא

 כמחנות• נגמר והוא הפה, סתימת
הריכוז.

הסיס להתגשם צריכה היתה בטלוויזיה
ה בגן בגן״. פרחים מאה ״יפרחרנא : מה

רא את מציינות האלה שהתכונות נכון
 הטלוויזיה זה בגלל לא אבל הטלוויזיה, שי

תפלה. היא
מחוש מדיניות היא התיפלות

 כ■ גם לפיד כמר שבחר ומי בת,
כהר. הזאת תיפלות

 מר של ד,פיליטונים לאחד דומה הכל
 חריפות, מדי יותר עקיצות אין לפיד:

 דעות אין חריפות, מדי יותר התקפות אין
 תפל, הכל עגול, הכל חריפות. מדי יותר
בלתי־מרגיז. הכל

 והן בחוץ־לארץ, קנויות תפלות תוכניות
מח חסרות משמעות, חסרות עוקץ, חסרות

 קשר להן איו חברתי. תוכן חסרות שבה,
הארץ. לבעיות קשר לה איו הדור, לבעיות

להמונים. אופיום

 היא אותה. לפלח יכול בד. הנתקל שהכדור
 בו הפוגע הכדור חול: של לשק דומה
נעצר. נקלט, נספג,

 כאשר אומר: והייתי כימעט
 את נותן פאפו עורד-הדין כמו אדם

 של כרמה טלוויזיה לנו יש הטון,
פאפואה.

והכד! המזור
 לוקח אדם כאשר להאשים? יש מי את
 המקל. את הכלב נושך בכלב, ומכה מקל

ב המחזיק האדם את רואה אינו הכלב
המקל. את רק רואה הכלב מקל,

כלב. לאותו להידמות רוצה איני
לפיד. טומי מר את מאשים איני

קישון) אפריים (עם לפיד מנב״ל
מהכישרון...׳׳ חוץ ״הכל,

ירץ יו״ר
זה...״ אחרי רגע ״לסלק,

 אף כיום פורח אין הישראלית טלוויזיה
 במחלקודהחדשות, מאשר חוץ אחד, פרח
 על יומיומי מאבק מאבק, יש עדיין שבד,
 ופסי־ ,יומיומי דיכוי תוך הביטוי, חופש

בטל אין זו ממחלקה חוץ יומיומיות. לות
שיממון. שממה. כלום. ולא וויזיה

מת0שוז1?1 חחינרות
 ה־ ממנו גרועה אבל הימני, הטרור זה

ד,מטמטמת. תיפלות
 תפל. תבשיל הפכה כולה הטלוויזיה

 של טלוויזיה בורקאס, של טלוויזיה זוהי
 עם־הספר של הטלוויזיה בריבוע״. ״תשע

? משדרת היא מה
 אין היושב־ראש. אדוני כישלון, זה אין

 בגלל שנכשל מישהו, של עצוב מיקרה זה
 חוסר־ער- חוסר־תוכן, זהו חוסר־כישרונו.

חוסר־כל. כים,

להמו מספק שהמישטר אמרו ברומא
וקיר* לחם — ?3116111 61 611־0611565 נים

ושעשועים. לחם קס*,
ה כמדינה עודה הלחם מחיר

ב הוא הטלוויזיוני הקירקם זאת,
חינם.

מ גרועה התיפלות היושב־ראש, אדוני
 המחשבה. את ממיתה ד,צנזורה.התיפלות

בצנזו להילחם אפשר בה. להילחם קשה
שהצ בעולם צנזורה היתה לא ועוד — רה

 התיקשו־ אנשי אנחנו, ימים. לאורך ליחה
 התיפ־ את אך צנזורה. כל נשבור רת,
להי קשה התיפלות נגד לשבור. קשה לות

לחם.
ללוח־פלדה, דומה היא אין חלקה. היא

 הרונזאי המשורר היה האימרה בעל *
 בן רומאי סופר יוונאל, יוניוס דצימוס
הראשונה. המאה

 במר שבחר השר את מאשים אני
לפיד. טומי
 שיצר ,שילטון־ד,ליכוד את מאשים אני

 ואני רשות־השידור. של הזאת הצמרת את
 מן יסולק שילטון־ד,ליכוד שכאשר מקווה
 — היום ירחק ולא — הישראלית הבמה
 רשות־ של הזאת הצמרת כל גם תסולק

 נוסף אחד יום אף תושאר ולא השידור,
בתפקידה.

 השר של שיטתו על משהו לומר עלי
לווי שלו דברי־ד,פתיחה את שמעתי המר.
 — מאלה יפות מלים היו ולא הזה, כוח
לח יכולנו מילה כל על זהב, מילה כל

ידיים. בשתי תום
ה מה :השאלה נשאלת אולם

 לבין האלה היפות המילים כין קשר
? המציאות

ש- אמרתי השר לדברי בקריאת-ביניים
)48 בעמוד (המשך

י 54




