
 שני דווקא זוכר אני הזה. בעניין משהו
הופיע. כן הוא שבהם מיקרים
 כל יותר. להופיע צריך היה שהוא נכון
 של הראשון בשלג בשלבים. נעשה העסק

 אני כן. השני בשלב הופיע, לא הוא עבודתי
ש להיות ויכול להרגיז. רצינו שלא חושב
 למתוח פחדנו פשוט — קורבן היה אורי

 לא שאיש לי, תאמיני אבל החבל. את
אצלנו. הופיע הריעות מיפלול כל קופח. !  אחת דיעה דכריך־אתה, לפי •

קופחה. ככל־זאת
 הזיכרון על סומך אני נכון. לא זה לא,

נכון. זה — שקופח אומר הוא אם אורי. של
 מכל להופיע. לו מזנו שכן לי נדמה אבל

 הרגיש אורי רק הופיע, לא הוא אם מקום,
בזה...
בטח! •

 אלינו באו לא פעם אף בטח. לא לא,
 לשמאל נתנו תמיד פיות. שסתמנו בטענות

 העולס את אבל בעיה, היתה אורי עם לדבר. י*
תוכניות. בהרבה ציטטנו הזה
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ש כלחץ לעמוד היה אפשר •

ז הצבא על־ידי עליך הופעל
רע. דבר זה שלחץ חשבתי לא פעם אף

 מאות לגיטימי. דבר זה שלחץ חושב אני
ואחרים. פוליטיקאים עליי, איימו פעמים
אופן?־ כאיזה •

 אדבר ״אני בכנסת,״ זה את אעלה ״אני
תקציביים. רמזים או הממונה,״ השר עם

 שכה לתקופה סתבווז אתה •
רשות־השידורז מנכ׳׳ל היית
 היה נגדי שהוגשם היחידי האיום כן.

 תלויה רשות־השידור תקציביים. נסיונות
 אפילו מוועדת־הכספים חבר ואף בכנסת,

 תמורה רוצה שהוא להסתיר, מנסה לא
 חלילה. ואם, בעדך. הצביע שהוא זה בעד

 להעניש ינסה הוא — לדעתו — אותו קיפחת
כסף. בעזרת אותד !

 של התערכויות היו בזמנך •
ץ התחנה בעכודת הרמטכ״ל

 לא אני אבל אליו, נקראתי פעם מדי
 חושב אני מאיומים. או מהתערבות פוחד
 למפקד לטלפן יכול אחד כל לגיטימי. שזה

להילח׳ו. זה לגיטימי שלא מה ולאיים. גל״צ
 לא — נלחצתי שלא להגיד מוכן ואני

ברשות־השידור. ולא בגל״צ
 היו כלפיי שהושמעו הטענות לעיתים

 ביקור בעת פעם, זוכר אני צודקות. מאוד
 דברים אמר מהשטח כתב איזה אל־סאדאת, -

אליי טילפן הוא דיין. בעיני חן מצאו שלא

לגי זה אין ׳׳ל. לצה שייכת היא
 כשם ״צ, כגל יתערב שהצבא טימי

!כקורס־טירונים מתערכ שהוא
את לסתום לדעתי, צריך, כך, אמנם אם

שוה שסמי אני  שלוג מ
ו ■היה ר  אה לסגור ס

 זהזזמיס אין !ההתנה.
ב המטיל :שוז ה ז י י מ

 אסור פשוט הצבאית. התחנה על הגולל
קיימת. תהיה שהיא

 תוכל גל׳־* לדעתך זמן כמה •
 ה- ההתרחשויות לאור להתקיים,
? אהרוגות

ברי אין — לא ואם שתוכל, מקווה אני
 גלי את שתוציא לחקיקה להביא אלא רה,

 לגוף אותה ולהפוך הצבא מרשות צה״ל
 מקווה עדיין אני אזרחי־ציבורי. אופי בעל
נו אין הכל, אחרי בכך. צורך יהיה שלא
ביצי־זהב. המטיל אווז לשחוט הגים

 צה״ל של הדימוי על שומרת צה״ל גלי
 יוצרת כזאת, תחנת־שידור עם צבא עצמו,

יו הוא שגם כנראה ליבראלית, מקורית,
ליבראלי. מקורי צר,

התחנה, של אופייה על ישמרו לא אם
 את שיוציא חוק, לחוקק צורך יהיה אז

 זה אותי הנוכחית. מהמתכונת צה״ל גלי
 שהמיבחן הרי חוקה, אין עוד כל יצער.

 הדמוקרטיה של אורח־החיים של האמיתי
חוכ לא זה חוק הזה. ביומיום בדיוק הוא
 תחנה שתהיה אפשרי שזה העובדה מה.
 בעיקבות שקמה הציבורית הסערה כזו.
 שהתחנה מוכיחה, צה״ל בגלי שקורה מה

 מערכת יש עדיין הזה שלעם חשובה, מאוד
 יחד זה כל אולי איכפתיות. בלמי?, של

לעבוד. להמשיך לתחנה יאפשר
 אסור אבל יודע. איני אופטימי, אני אולי
התחנה שבו מצב, ואופן פנים בשום ליצור

לפיד טומי עם דיכגי ואתי יצחק רמי,
צה״ל׳ בגלי שקורה נזמה מאוד־סאוד מודאג ,אני

 הלך ממש הוא האיש. את שאזרוק ודרש
 אתה ״אם :לי אמר הוא סירבתי. באיומים.

 לפיטוריך, אביא אני אחראי. אחה מסרב,
ה הממשלה בישיבת לריח זה את אביא

 מאיים אותך שמעתי לו: אמרתי קרובה.״
 זה את תביא — רוצה בעבר. כבר עליי

ממשלה. לישיבת
הביא. לא כמובן הוא

 מסויי- מאוד יחסים לי היו דיין עם אגב,
 הוא רשות־השידור, מנכ״ל כשהתמניתי מים.
 מרגישים איך ״אז לאמור: פתק לי שלח
ז״ הפישפשים בגוב
 כ■ אי־־פעם התערבה גולדה #

? ׳צ כגל עכודתך
 שר־ שהיה דיין התערבה. לא היא לא,

בשבילה. העבודה את עשה הביטחון,
 תדר היא י׳7צה״ ״גלי לדעתי, #

אך כיותר. הטובה גת־השידור

 א- תהיה ולא פוליטיים בנושאים תעסוק
פוליטית.

 יכולה אינה הצכאית התחנה •
 עד היא אובייקטיביות. על לשמור

התוא פוליטיים, כנושאים סקת
המישטר. רוח את מים

 צה״ד, בגלי שקורה מה זה אומנם אם
צב ותוכניות מוסיקה ולשדר לחזור צריך
איות.
 לשמור התחנה לאנשי קשה •

כ שומע אתה אובייקטיביות. על
 ״מהכלים״, כמו ביטויים תחנה
 נאצה ודברי דדרגליות״ ״חיות

 ראש־ כרוח הנאמרים אחרים,
 שאג־ כבל ושר־הכיטחון. הממשלה

 להישאר משתדלים שי*התחנה
כמ האובייקטיבית אובייקטיבים,

והלאה. מהם היא הנוכחי צב

ליכני ויונתן רמי יצחק,
הצליח״ ולא עלי ללחוץ ניסה ״דיי!

 מתארת. שאת מהסוג סימנים יש נכון,
 מאוד, נחמדה תחנה היא גל״צ עדיין אך

 לשמוע ניתן :צודקת את אך מאוד. פתוחה
חרדה. של מובהקים סימנים המגישים בקול
 ההתחלה זאת ואם מדאיגים, סימנים יש

מאוד. שחור סוף צופה אני —
תש אמנם אם תרגיש איך •

אופיהץ את הצבאית התחנה נה
 צח״ל. גלי לי איכפת מאוד מאוד. קשה
 הזדהות מרגיש אני שחלפו, השנים למרות

 זה וגל״צ אני הרגשתי, לפי התחנה. עם
 אריק כמו האוויר, וחיל וייצמן עזר כמו

 אב־מייסד. להיות כמו זה והצגחנים. שרון
ש מרגיש אני חיים. מיפעל זה בשבילי

שלי. לאישיות דומה צה״ל גלי
 פנינה, באמת זו מודאג. מאוד־מאוד אני

 אור־לגויים. בדיוק לא אנחנו הזאת. התחנה
 שמבסוט מי ויש קיבוצים, הקמנו טוב,

 אך רביעית, מעצמה שאנחנו להגיד ויכול
 אך דבר. שום אנחנו התיקשורת בתחום
 עושים •איו לראות באו אנשים בזמני,

התר ההפנינג את מקיימים איך כזה, רדיו
הטלוויזיה. בעידן הזה בותי

 אם אצטער מאוד־מאוד, מאוד לי איכפת
יתקלקל. זה

 את לטרפד ניסו פעמים הרבה כך כל
 קשות מחשבות היו וייצמן לעזר !צה״ל גלי
 אתה :לו אמרתי איתו, שוחחתי התחנה. על

הוא ביצי־זהבז המטיל אווז לשחוט רוצה

 ת9 מאוד :אני:מודאג
 נדי בשונה. שקודה
 •פוש, פדזדס שאלו

 כשח, נקי, אוויר צריו
ונמרה אווירה ולא

ש השני הדבר יהיו צה״ל ״גלי לי: אמר
 להגיד רצה לא הוא בצבא.״ אעשה אני
 של בסופו אך הראשון. הדבר יהיה מד, לי

לרעה. צה״ל בגלי נגע לא הוא דבר
 כיחסי- להסתאבות גרם מה +

 הביא מה צה״ד״, ב״גלי העבודה
 של לסילוקו קור־הראוכני, לפרשת

? כן־נר של והשעייתו שילון
ש להניח, כדי פתוח ראש בהחלט צריך
 תחנה תהיה שלצבא טיבעי לא שזה למרות

כ תחנה קיימת אמנם ליבראלית, פתוחה,
 תחנה כלפי סובלני יהיה שהצבא צריך זאת.

 תופסים בו רגע שמגיע היא, הסכנה כזאת.
 שר- ואיזה פורמאלית, בצורה העניין את

 את רוצה ואני ממונה אני אומר: ביטחון
צבא! של במתכונת זה

 אפד כל על ביקורת יש שממילא מכיוון
 ״שמאלנים,״ של בסיגנון צעי־התיקשורת,
 כלי לך יש אם• אז וכר, ״עוכרי־ישראל״

 גלי או־קיי, :אומר אתה לך, שכפוף כזה
 ומה רוצה שאני מה אעשה ואני שלי צה״ל
לנכון. חושב שאני

 גדולה מאוד התיקשורת לגבי הרגישות
 ולא שילנסקי דב את שומע אני ומוגזמת.

את קושר הוא מדבר. הוא מה על יודע

 אומר הוא האו־האו, לורד עם צה״ל גלי
 לא הרי זה לאוייב. עוזרים צה״ל שגלי

 בכנסת דבריו את בתדהמה קראתי יאמן!
יו שהוא מבלי מאוד חמורים דברים —

דבר. שום כיח
 התפטרותו בעיקבות מיכתב לו כתבתי

ש שכמי לו. כתבתי בר־שביט. שלמה של
 רשות־השידור, ומנכ״ל צה״ל גלי־ מפקד היה
 שלו ההשמצות אך להשמצות. רגיל אני

 רגיל שהייתי הלא-קלה, מהנורמה חרגו
אליה.
 אנשי- עם כוודאי שוחחת •

לך? אומרים הם מה התחנה.
 אני שקורה. ממה מאוד־מאוד מודאג אגי
 שעלול ממה חושש. אני רב, כאב מרגיש
משי שילנסקי. של מדבריו כתוצאה לקרות

 קשה אווירה שיש מבין אני אנשים, עם חות
 רק הן ההדחות לחצים. חרדה, פחד, של

 החלק הוא העכורה האווירה מהסכנה. חלק
האחר.
 אוויר צריך פרחים, אלפי שייפרחו כדי

עכור. מחניק, אוויר לא פתוח, נקי,
 כמה לפני נפטרה שאמה העובדות, אחת
 אותה עם מתהלכת שהיא לי, אמרה שנים,

 מתה שבה בתקופה להם שהיתר. תחושה
איטי. ומוות גסיסה של תחושה אמה.
 שפירא צכיקה על דעתך מה #

? צח״ל״ ״גלי כמפקד
 ימשיך שפירא שצביקה מקווה עדיין אני
 טובה. עבודה עושה הוא גל״צ. על לפקד

 אילון גם היטב. מכירו אני איתי, עבד הוא
 מאוד. טובה עבודה עושה סגנו, שליו.

בתפקידם. שישארו מקווה אני
 כדישי רזן על דעתך מה #

ז ״צ גל כמפקד
 להאמין לי קשה בן־ישי, רון יבוא אם
שפי של עבודתם את לקלקל יצליח שהוא

ושליו. רא
 אני בטלוויזיה. שנים איתי עבד רון
 מאוד הרבה שוחחנו היטב. אותו מכיר

אמ הוא — אותו מעריך מאוד אני פעמים.
ל לו שגרמו חזקים דחפים בעל ביציוזי.

צרות.
 עם שלו שהמריבות בזמנו חשבתי אני

 משהו מהן שיוצא חיובי, דבר הן אנשים
 עכשיו ילך בן־ישי שרון מאמין לא אני טוב.

 לייעץ יכול רק אני צה״ל; גלי את ויקלקל
יע שבהחלט עצתי, את רוצה הוא אם לו,
תח מפרש ואני לא־פוליטית. תחנה שה
מפו מסורסת לא כתחנה לא־פוליטית נה

סרי אוהב שרון רושם לי ואין — ליטיקה
 הדיעות למיגוון ביטוי לתת חייב הוא סים.

 ״גלי מפקד חיית דוא •הפוליטיות.
 ואת קור את מפטר היית

? התגהגזתם כגלל בני
ב היפים הדברים שאחד חושב אני !כן
 והנל- הקולגיאלית האווירה היא ל ה״ צ גלי

 במקומות כזאת באווירה נתקלתי לא הבת.
 בזה, זה אמון יש שם לאנשים אחרים.
הרג ויש לזה, זה מפרגנים שם האנשים

ומצליח. דינאמי עניין שדוחפים שה
 את עושים אנשים שני כזה גוף שבתוך

#, שהם מה שכתו רק לא חמור. דבר זה ע
 כזו באוירה לעבוד, אי־אפשר מכך צאה

 שלא מעשה זה הפה. את לפתוח חוששים
יעשה.

 כדי להתלונן או לפנות עיתונאים יכולים
 זאת לעשות צריכים הם אך תוצאה, להשיג

הצבאית. להירארכיה שמחוץ גורמים לפני
 יכלו הם פיות. להם לסתום רוצה לא אני
 אפילו או שפירא, לצביקה או לשליו לפנות

 לקיים שלהם, החברים עם זה על לשוחח
ז ככה אבל שיחות.

״, ה״ל צ
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