
 צעירי של חמוגי מרד אירגן 19 בגיל
 ,23 ובגיל המקומית, המועצה נגד יבנה

 כראש־המו־ נבחר מצח״ל, שיחרורו עם
עצה.

 ללא שהיא, לרותי, נשוי שיטרית מאיר
 שניהם ביותר. היפה הח״ב אשת ספק,

 מורה רותי, השלוש. בת למירי, הורים
 ציבורית בפעילות עוסקת במיקצועח,

 הם ביבנה. בחיי־הקהילה מאוד ומעורה
 ביתם את ובונים שגור, בבית מתגוררים

ונב ההולכת החדשה, הווילות בשכונת
 מיש״ 1400 לשכנע הצליח שיטרית נית.

 ומרא* מרחובות תל־אביב, מצפון פחות
 התנאי בעיירה. ולגור לבוא שון״לציון
 תושבי עם אינטגרציה היה הראשוני

בסופר יקנו הווילות אנשי — יבנה
 יחד החדש, המיסחרי המרכז של מרקט

 ילכו הילדים הוותיקים, התושבים עם
 תחת — מזה יותר בית־ספר. לאותו
שיט החליט שכונות־העוני, את לשפץ

 תושב כל מחדש. ולבנותן להרסן רית
 כדי אדמה שטח מקבל יבנה של ותיק

 לא כדי שלו. הפרטי הבית את לבנות
 הישנים, הבתים ליד שכונת־פאר ליצור

הישנה. לשכונה החדשה השכונה צמודה
 רחוק לטווח חלומות שיטרית למאיר

 מאה רואה שהוא אומר עצמו הוא —
אר של יותר, קרוב לטווח קדימה. שנה
 כשר עצמו את רואה הוא שנים, בע

בממשלת־ישראל.
 כשהמערן במיקרה, הגיע הוא לליכוד

 המערך לשורותיו. אותו לקבל סירב
המחיר. את כעת משלם
אק כשאלה אפתח ברשותן• •

 .התפטר אלה כימים : טואלית
 שמעוני. יצחק הטלוויזיה, מנהל
 רשות- של הוועד־המנהל כחכר

 לשנד מחליף לך יש האם השידור,
ץ עוני

 לפרסם עומדת שהטלוויזיה יודע אני
 התפקיד ׳שאת מעדיף אני אבל מיכרז,

 הטל* מנהל מבפנים. מישהו יאייש הזה
 מבחינה כישרוני איש להיות חייב וויזיה

 ובעל* מיקצועית מבחינה עיתונאי מינהלית,
 אדם להיות עליו דעתו. את לאכוף יכולת
ב להתערב שמעליו לדרגים יתן שלא

שמ צחי זו, מבחינה העיתונאית. עבודה
 לא הוא — לתפקידו התאים לא עוני

 ל* איפשר הוא קשוח, מנהל של טיפוס
 בעבודתו. להתערב המנכ״ל, לפיד, טומי
 את ועזב אומץ סוף־סוף קיבל שהוא טוב

!תפקידו.
לבחון צריך — המתאים למועמד באשר

כיכנה כילד שיטרית
!״בחינוך מאמין ״אני

 מועמדים. כמה של נתוניהם את בזהירות
 לתפקיד, מאוד טוב לדעתי יבין, חיים
 אלי רמה. ביד הטלוויזיה את ינהל הוא

 עליו, שיש הקדומה הדיעה למרות ניסן,
 שוכחים אנשים לתפקיד. מאוד מתאים
 מחלקת- רכז רבות שנים היה שהוא

 עצלן, הוא ׳כאילו ההשמצות, כל החדשות.
 לנהל סיכוי אין ניסן לאלי אבל שטויות הן

 טומי אצל פסול פשוט הוא הטלוויזיה. את
לפיד.

 אחימאיר, יעקב הם אחרים מועמדים
 האיש מי להחליט בשביל אך סער. וטוביה

 אחד המועמדים את לבחון צריך אני שלי,
לאחד.
 הדרושות, התכונות מהן •

? הטלוויזיה למנהל לדעתך,
ש !עיתונאי, להיות חייב הוא כל, קודם

 צחי היה איפה צוותו. עבודת את יבקר
 שטות מן איזו בפרשת־מודעי? שמעוני

 את למצוא יכלו שלא להגיד, זו היא
להרים יכלו בכנסת. היה הוא מודעי?

 הוא יבין. חיים הפרלמנטרי, לכתב טלפון
 הטלוויזיה מנהל ברגע. אותו מוצא היה

 מעולה, אלא טוב, רק להיות לא חייב
 שהם חבר׳ה לתפעל צריך שהוא משום

 מערכת־החדשות — מעולים בעלי־מיקצוע
 מהטובות היא הישראלית הטלוויזיה של

 מאמציה את מפנה היתד, רק אם בעולם.
 וסיכמו- להשמצות ולא חיוביים לדברים

אחרת. נראה היה הכל כים,
 מהדרך מרוצה אינך האם •
? הטלוויזיה מנוהלת שכה
התוכ ,תקציב חלוקת בין אנומליה יש
 מהתקציב 507מ־ס יותר — והחדשות ניות
 יותר יוצא זה ובפועל לחדשות, הולך

 השיא בשעת משודרות החדשות .707מ״ס
 בארצות־הברית אפילו — הצפייה של

בערב. 7ב־ החדשות משודרות
 שעת־השיא אמנם, וזוהי, •

בארצות־הכרית. בצפייה
 איפה :לי אימרי אבל כך, שזה נניח
 מחמישה־ יותר הן שחדשות מקובל בעולם

 בבי־בי־סי, השידור? משעות אחוז עשר
 בארץ, אחוזים. שיבעה הוא המקסימום

 הטלוויזיה עסוקה חדשות, לדווח במקום
חדשות. בעשיית

גוז החדשות לדעתך, מדוע, •
 משעות־ גדול כל-כך חלק לות

ץ הטלוויזיה של השידור
 מי בין שהיו מאבקי־כוח היא הסיבה

 ובין צוקרמן, ארנון הטלוויזיה, מנהל שהיה
 צוקרמן ליבני. יצחק המנכ״ל, שהיה מי

 מערכת־חדשות ובנה ליבני, את לנטרל רצה
 את לשנות הזמן הגיע לדעתי, חזקה.
 בטחלקת־החדשות אנשים הרבה יש המצב.
 צריך במחלקה. לעשות מה להם שאין
 תוכניות של הפקות לעשיות להם לתת

הטל תוכניות על דעתך מה •אחרות.
ץ וויזיה

 מה־ חצי מקפחים שבע־רצון. לא אני
 כל־■מיני יש בישראל במדינה. אוכלוסיה

 ויתנו ביותר, הטובים את יבחרו — עדות
 מין איזה !תרבותו. את להציג אהד לכל
 עדות־המיזרח בני כל את לרכז זה דבר

 גם בשנה? פעם הנערך מיזרחי לפסטיבל
הטל לקלישאה. הפך החסידי הפסטיבל

שורשיה. על עדה בשום מטפלת לא וויזיה
 צריכה לדעתך, אופן, באיזה !•

ז השונות כעדות לטפל הטלוויזיה
 מלל. בראיונות שילוו בכתבות־תחקיר,

ב ראית המיזרח בני־עדות אנשים כמה
בשניים? שיחה או הזמן זה כמו תוכניות

 שיבחרו רוצה הייתי האם •
 ל״זה או כשניים״ ל״שיחה אנשים
העדתי? מוצאם לפי הזמן׳׳
ה־ בין מעניינים טיפוסים חסרים האם

 הם בגין שר היורשים
 גהגדויה שמיו, יצחק

 שוון, אריק או הישנה,
הצעירים ער המקזבל

 המרוקאי שאני יודעת את האם ספרדים?
? בוועד־המנהל המשתתף הראשון

 מישהו שיבחרו רוצה אתה •
 שהוא משום רק לוועד־המנהל

ז מרוקאי
 לא עכשיו שעד לי להגיד רוצה את
 להשתתף כדי מתאים מרוקאי אף מצאו

? בוועד־המנהל
מצאו? אותך •

 ביקשתי בנושא, התעניינתי ? מצאו אותי
 נאבק, הייתי לא אם נאבקתי. להתמנות,

 יכול שאני מאמין אני אותי. ממנים היו לא
 לחצתי, שלי. הראייה זווית מבחינת לתרום

 לוועד־המנהל. להיכנס הצלחתי ולבסוף
 לי. לחכות צריכים היו שלא טוען אני

 חברי- את מינו קריטריונים איזה על־פי
 את מינו מה על־פי האחרים? הוועד
 אהובה ואת בלוד דגי את ירון, ראובן

 אנשי־ שמינו הוא הקריטריון אם מירון?
 אנשי־רוח למצוא היה אפשר אז גם רוח,
 אנשי- מצאו לא המרוקאית. העדה בני

 יש, כאלה מצויים. עסקנים מצאו רוח,
עדות־המיזרח. בני בין גם השם, ברוך
 וגם לאיש־מעשה נחשב אתה •

שאי כאדם ידוע אתה לאיש־חזון.
 מרגיש אתה איך זמנו. מכזכז נו

 מנהל שאינו כוועד־מנהל כחכר
דבר?

מתוסכל.

כיכנה לוי דויד עם שיטרית
!״תגובה אין ? לוי דויד על דעתי ״מה

כבקשה. הסכר •
 ומתייחס מהוועד־המנהל מאוכזב הציבור
 הוועד-המנהל פאפו. כמו שוליות לתופעות

 בשבוע. אחת ישיבה לנהל מסוגל אינו
 ברכילות מתעסק הוא בעיקר, לדון תחת

 מלכתחילה ושטותיים. שוליים ובדברים
ה למנהלי מוחלט חופש שיהיה דרשתי
 דרשתי סמכויות, פיזור דרשתי מדיה.

תש על אחראים יהיו שמנהלי־המחלקות
ל קיוויתי נוספות. ׳ושעות משכורות לום

 את לנטרל שמעוני, מתיסמונת היפטר
במדור. מהשליטה המינהל

הת והמישנה-למכנ״ל שהמנכ״ל כמובן
 של שפירושה מכיוון ■תוקף, בכל נגדו

סמ כל של מתוכן ריקון היה דרישתי
כויותיהם.

הרעיון? מאיפה •
ב בראשה. עומד שאני ממועצת־יבנה,

 סמכויות עם צוות טיפחתי שנים משך
המחלקות, בתיפקוד מתערב לא אני משלו.

בצה״ל כקצין שיטרית
!-בשדה מעבודה לימודי את ״מימנתי

 מנוהלות כאן המחלקות כל — לי ותאמיני
כא רק מתערב אני יוצא-מן־הכלל. באופן

 כ־ התערבותי. את הדורשת בעיה יש שר
תפ כמנהל, תרצי, אם או ראש־מועצה,

 ולנהל. ליזום לפקח, לתאם, הוא קידי
 באופן מתפקדים שלי הצוותים אם כך,

 לחשוב זמן _ יותר הרבה לי יש עצמאי,
וליזום.

 את לפיד טומי מנהל שבה הדרך לדעתי,
ב !נוהג הוא נכונה. אינה רשזת־השידור

 את רואה לא הוא קיצרת־׳טווח, מדיניות
ה בית־השידור את לבנות תחת המחר.

 המחלקות. בתיפקוד מתערב הוא ישראלי
הישרא והטלוויזיה שני, ערוץ יהיה מחר
גימל. לליגה תהפוך לית

 לוועד־ ברשותך, נחזור, •
? סיותר שהוא חושב אינך המנהל.

 הצעתי פעם לא כן. — הנוכחית במתכונת
 ולהתחיל המכשיר את לסגור לוועד־המנהל

 תהיה לא אם דבר שום יקרה לא מאפם.
שנה. חצי במשך טלוויזיה

 את מקבלים אץ מדוע •
?הצעתך

 יש להחליט. האומץ להם שאין מכיוון
 ופוליטיקה. אומץ שנקרא קנדי, של ספר
 עליו היה שבהם המצבים על מספר הוא

 כן ׳ולהחליט: לחלוטין, בודד לבד, לעמוד
 אומץ. לפוליטיקאים יש תמיד לא לא. או

 מוטב אומץ, לפוליטיקאי אין אם לדעתי,
פוליטיקאי. יהיה שלא

? שני ערוץ כעד אתה •
 לסיפור דומה הדבר בודד. כערוץ לא

 מילת־הקסם את שלמד שוליית־הקוסם, על
 מתי ידע לא אך המטאטא, את והפעיל

 הערת כמו בדיוק היד. שני ערוץ להפסיק.
 הצרות. ואותן הבעיות אותן עם הקיים,

 כללים, שיקבעו חופשית. ׳תחרות בעד אני
תח עשר שיפתחו בארצות־הברית, כמו
? בזה רע מה טלוויזיה. נות
ביותר. הטובה היא בחיים, שתישאר זו
 בלי פוליטיקה, בלי סיכון, בלי זה כל

 — אחת לירה תשקיע ישראל שמדינת
 אני :מזה יותר מכך. תרוויח רק להיפך,

 שקיבוץ אבסורד זה בכבלים. ערוצים בעד
 של בשכונה ׳ואצלי, בכבלים, לשדר יכול
מכין ממילא אני יכול. לא אני וילות, 1600

 בעיקר לוון במקום
 המנהל הוועד מתעסק

 ושות־חשידור של
!בדיברי־שםות ברכילות

 ערוצי גם בה •שיהיו מרכזית, אנטנה
 לחיי־הקהילה. חשוב שזה חושב אני כבלים.

 ועדת־ הקהילה בתוך להקים מתכוון אני
 תוכניות ערוצים בארבע ■ולשדר רפורטואר,

 ■תהיה כשהקהילה וחדשות, בידור לילדים,
 עקרת־בית כך בהפקה. פעילה משתתפת

 מסיבת־הפורים את בטלוויזיה לראות תוכל
 יוכל מקומי כתב בנה. של בבית־הספר

ביבנה. המתקיים כדורגל, מישחק לסקר
 שלכל הוא בכבלים בטלוויזיה היתרון

 המיוחד הדבר את לבחור אפשרות יש אזרח
 לדעת רוצה את אוהב. שהוא הדבר לו,

 שליד דו־כיוונית, טלוויזיה ? חלום־חיי מהו
 מערכת תהיה בבית הטלוויזיה מערכת
 לאולפן, פיד־בק לתת המאפשרת קלידים,

 לארגן יהיה אפשר דקות עשר ׳שתוך כך
מישאל־עם.

 עשית מה שראיתי אחרי •
 לא שאתה מאמינה אני ביבנה,

 שאתה מכינה אני בהקיץ. חולם
למע הלכה להגשים התחלת כעצם

שלך? התוכניות את שה
ה כל את ששיפצתי אחרי כל, יקודם

 אנטנה בית לכל בניתי ביבנה, בתים
ה בשכונת המועצה. חשבון על מרכזית
תת־קרקעית. אינסטלציה יש החדשה ווילות פי מעיירת יכנה את הפכת •
לה* העומדת לעיירה נחשלת תוח
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