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 #למערכת החדשות של גלי צה׳׳ל לא
יכול היה להיות יום מתאים פחות ,לסי 
קור ארוע בעל חשיבות כה גדולה כרצח
אנוור אל־סאדאת ,מאשר היום ה 
שלישי האחרון .מנהל החדשות של ה 
תחנה הצבאית ,יוסי עבאדי ,היה ב־
חוץ־לארץ .ממלא מקומו ,אבי ברזילי,
שכב מרותק למיטתו .את שרביט ניהול
השידורים לקח לידיו יוסי עוזרד ,ש 
בימים בתיקונם הוא עורו יומן חדשות
ועורך ראשי של התכנית נכון לעכשיו.
תוך כמה דקות ,מרגע היוודע ההתנק-

הראשונה בעולם ששידרה את הידיעה על
ההתנקשות בחיי נשיא מצריים אנוור
אל־סאדאת מהווה הישג ממדרגה רא 
שונה לקול ישראל .אולם הישג זה הושג,
כמו במקרים רבים דומים ,תודות ליד
המקרה.
כתב מערכת החדשות אריה גום לא
הרגיש בטוב באותו יום ונשאר בביתו.
גיוס החליט להקליט את מהלך מיצעד
השישה באוקטובר בקאהיר .לפתע הפסיק
הקריין המצרי את שידוריו ׳וחידשם כעבור
דקות מיספר .גום טילפן במהירות למער 
כת החדשות ׳והודיע :״קרה משהוא ב
מצריים.״

תחרות
בריאה
התחרות היא בדרך כלל בין השלושה :
הטלוויזיה ,קול ישראל וגלי צה״ר .כמו
בארועים רבים בחודשים האחרונים ,יצאה
הטלוויזיה מהמירוץ כבר בשלבים הרא 
שונים ונותרו שניים :מנהל הרדיו גיד*
עץ לב־ ארי ומפקד גלי צה״ל צבי
)״צביקה״( שפירא.

הוא מיהר למערכת כשהוא נוטל עימו
את סרט ההקלטה ואת הרשם קול האישי
שלו .במערכת חזרו להשמיע את הסרט
ואז שמעו את קוליות נפץ היריות ואף
אזעקת אמבולנס או רכב בטחוני אחר.
י אז היה ברור
מצריים ,׳והתחנה
אישורים נוספים
קול ישראל את

שמשהו רציני ארע ב 
נכנסה לפעולה .כשהגיעו
לחשדות של גום ,שידר
הידיעה.

מנהל לב־ארי
— מי היה טוב יותר?
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את כל הכוחות שלהם למאבק וגרמו ל 
רבים להזיז את מחוג המקלט שלהם הרחק
ימינה ,לעבר גלי צה״ל.

בכל מערכות העיתונים ברחבי העולם
יזכר היום השלישי ,הששה באוקטובר,
כיום שבו נרצח נשיא מצריים .במערכת
החדשות של הטלוויזיה בירושלים כבר
יש שם אחר ליום זה :״יום הילטוך.
בשעות אחר־הצהריים ,כשכבר היה ידוע
זוהיתה התנקשות בחייו של נשיא מצ-

בעוד קול ישראל הקדים בכמה דקות
את גלי צה״ל בהודעה הראשונה על ה 
התנקשות ,הוכיחו אנשי גלי צה״ל את
כושר הבימוי והתיזמון שלהם .הגל הפתוח
של גלי צה״ל היה מהיר ,עדכני זמגיון.

מפקד שפירא

מפיק עחרד

מי היה הראשון —

נכון לתמיד

בתחילה נדמה היה שידו של קול ישר 
אל על העליונה .הוא היה הראשון ששידר
את דבר ההתנקשות בנשיא מצריים אנוור
אל־סאדאת ,ומנהלו נתן הוראה לפתוח
מיד את הגל.
אך גלי ציה״ל לא פיגרו .הם הכניסו

בתחנה מפקד גלי צה״ל ,צבי
שפירא וסגנו אלץ שלו.

שות ,היו
)״צביקה״(
השניים רק פיקחו על עבודת הצוות ,לא
התערבו בעבודה ויכלו לחכך ידיהם ב 
הנאה.
תוך שניות הופעלה ,בפעם הראשונה
מאז הוקמה ,מערכת שידורי החירום של
התחנה .כתבי גלי צה״ל ברחבי העולם
הוזעקו וקיבלו הנהיות לשידורים חיים.
רפי מן ,איש התחנה בנידיורק ,נשאר
במשך שעות ארוסות צמוד למכשיר ה 
טלפון כשמולו שלושה מקלטי טלוויזיה,
של שלושת הרשתות הגדולות בארצות-
הברית ,׳והוא מדווח לארץ דיווחים שוט 
פים .פרשנים הוזעקו לאולפן ואישים קיב 
לו הודעות :עוד מעט נראיין אתכם .פע 
מים רבות היו אלה עובדי גלי צה״ל
ש״ביישרו״ לאישי המדינה על מה שארע
בקאהיר.
עוזרד וחבריו להפקה השכילו להבין
את גודל הדראמה באותן השעות שבהן
לא היה ברור אם סאדאו* רק נפצע או
שהוא נהרג .הם קטעו את שידורה של
תמר גולן ,שדיווחה על התגובות בפא
ריס ,כדי למסור את הודעת רפי מן על
כך שהנשיא המצרי מת .תוך שניות הת 
בקשו אישי המדינה להגיב על מותו של
סאדאת ומשך הדקות הוכנסו לשידור כת 
בים מכל רחבי העולם ׳שהביאו עוד ועוד
אישורים לכך שסאדאת אכן נהרג.

יצחק נבון ,מנחם בגין ,שימחה
ארליך ,שימעון פרס ,יום!? בורג
וראש מכון שילוח איתמר  .רכינוכיץ
׳שיתפו פעולה עם גלי צה״ל והגיבו על
האסון .רק אחד ,מידידיו הישראלים ה 
קרובים של סאדאת ,שר־הביטחון לשעבר
עזר וייצמן ,סירב לקבל את מותו של
סאדאת כעובדה .הוא רצה להאמין שסא־
דאת אכן חי .כשהחל חוסני מוברק ל 
שדר את ההודעה הרשמית על מותו של
סאדאת הועלה ׳וייצמן על קו הטלפון ו 
אנשי גלי צה״ל השמיעו לו בשידור
ישיר את דבריו של מוברק .רק אז נתן
וייצמן תגובה נרגשת שהיוותה עוד מיס־
מך עיתונאי מעולה מאלה שהשיגו עובדי
התחנה באותו היום.
מ א ח ר י
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טוב דהיוס חולד.
העובדה ישקול

ישראל היתה

התחנה

תחנה השכנה ,ירדן ,הביאה מהדורת חד
שות מקצועית יותר מזו הישראלית.
יעד■

מנהל סער
לנוח במלון
ריים ,הייתה מערכת החדשות של הטלווי 
זיה שקטה ושלווה .הידיעות מוושינגטון
טענו בתוקף רב שאנוור אל־סאדאת
פצוע קשה ,אך כל מי שאוהב חיים קלים
קיבל את הידיעות ממצריים שהנשיא רק
נפצע בידיו.
כל תחנת טלוויזיה בעולם המכבדת את
עצימה ,פתחה באותו רגע יגל פתוח .גם
הטלוויזיה הישראלית עשתה זאת בעבר
פעמים רבות ,בעת אדועים חשובים ב 
פיגועים במבוי במעלות ובביקורי אישים
חשובים במדינה .מנהל החדשות בטלווי 
זיה ,טוביה סער ,לא השב שהארוע
׳מצדיק מאמץ מייוחד .הוא הודיע לעוב 
דים :״אני הולך לנוח בהדרי במלון
הילטון .הזעיקו אותי רק אם יהיה משהו
חשוב.״
איש לא הבין מה יכול להיות תשוב
יותר ,מהבחינה העיתונאית ,מאשר התנק 
שות בחיי נשיא מצרים .רק בשעה חמש
הצליח עורך מבט ,מיכה לימור ,ל 
שכנע את סער ,שנח בחדרו בהילטון,
להסכים למהדורה קצרה .המהדורה ,כמו
המהדורה הנרחבת ששודרה בשעה תשע
בערב ,שעה שגם סער הבין את חשיבות
האירועים ,היתר .בושה לאינטליגנציה
של צופי הטלוויזיה בישראל ,אפילו ה 

נשאר בארץ

כתב הטלוויזיה הישראלית לענייני ער 
בים ,אהוד יערי ,הבין כבר ברגע ה 
ראשון את החשיבות הפוליטית והעיתונ 
אית של מה שעומד להתפתח במצריים
אחרי ההתנקשות באנוור אל־סאדאת.
יערי התחנן לפני מנהליו לאפשר לו ל 
צאת מיד לקאהיר ,אולם אלה השיבו לו:
״זה לא מספיק יחשוב.״
יערי החליט לצאת על ׳חשבונו לבירה
המצרית .למחרת יום ההתנקשות הוא
התקשר עם מישרד הנסיעות שלו אך אז
התברר שהוא איחר במיקצת .השגרירות
המצרית הקפיאה ליום את נתינת האש 
רות ,עד שיתבררו דברים.
אולם יומיים אלה שחלפו לימדו גם
את מנהליו של יערי פרק בעיתונות והם
הסכימו לנסיעתו .בעוד אריה גום מ 
הרדיו ,שנסע ביום ההתנקשות למצריים,
בבירכתו של מנהל הרדיו גדעון לב־
ארי ,משדר שידורים ישירים מהבירה
הסוערת ,יצא יערי רק בערב ההלוויה.

לשיאה הגיעה התחרות בין השניים ב 
רגעי הדרמה האמיתית ,כשהידיעות על
האפשרות שאנוור אל־סאדאת לא רק נפ 
צע בידו אלא מת ,החלו להגיע בטלפונים
ובטלפרינטרים .גלי צה״ל היו הראשונים
ששידרו את הידיעה על אפשרות זו ,בעוד
שבמערכת קול ישראל עדיין היססו .כתבי
ועורכי התחנה הצבאית הבינו כי זו ה 
דראמה האמיתית של השידור הרדיופוני,
והצליחו לחפות על ההפסד בנקודות ש 
היה להם בצהרי היום ,כשקול ישראל
השיג אותם בידיעה הראשונה ,ואף השיגו
יתרון על הרדיו הממלכתי.

עקב כמו רבים אחרים אחרי שידורי ה 
רדיו׳ אחרי שנודע על ההתנקשות בנשיא
מצריים.
חבר־הכנסת הפעלתן ,היודע עיתונות
מהי ,מיהר להתקשר אל יושב־ראיש הוועד
המנהל של רשות־השידור ,הפרופסור
ראובן ירון ,ולדרוש ממנו שלא לסגור
את הרדיו ביום־הכיפורים .הסביר וירשוב־

ר? ל א בג ד ה
בעוד מנהלי מחלקת החדשות בטלווי 
זיה נמו ,גילו דווקא ראשי רשות-השידיור
עירנות מפתיעה ,מייד עם היוודע ה 
התנקשות ב א גוו ר אל־סאדאת.
יושב־ראש הוועד המנהל של רשות ה 
שידור ,הפרופסור ראובן ירץ ,ומנכ״ל
הרשות יוסף )״טומי״( לפיד מיהרו ל 
הוריד הוראה חד-משמעית מייד עם קבלת
הידיעה על ההתנקשות  :אין לראיין את
תושבי הגדה המערבית ואסור לקבל את
תגובתם על רצח הנשיא המצרי.

ו ,ו־ ש 1ב ס ק׳ רו צ ה רדיו
ח״כ סיעת שינוי

מרדכי וירשוכסקי

כתב יערי
לא מספיק חשוב

סקי לירון  :״העם כולו מרותק למה
שקורה במצריים .יחבל שכולם יאזינו ל־
בי.בי.סי .ולתחנות הערביות במקום לקול
ישראל.״
מבלי להעלות כלל את הנושא לדיון
בוועד המנהל דחה ירון את בקשתו של
וירשובסקי.

