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הכדד־ח ליט^יזיזז שיעוד
 בסיר- הראשון על הלימודית, לטלוויזיה

 של בכיכובו אומרת, זאת מה הסידרה טי
 הסידרה קראום. שמואליק הזמר־שחקן

 של שיעורי־האזדחות במיסגרת משודרת
טכ מבחינה כי מוכיחה, ד״סידרד. התחנה.

 אחותה, על הלימודית הטלוויזיה עולה נית
סד להפיק וביכולתה הכללית, הטלוויזיה

 אחרי פרי־ההילולים השוואת מעולות. רות
הטל צופי את בשבועות המייגע תצילצול,

המו זו וסידרה שבוע. מדי הכללית וויזיה
 כמו היא הלימודית, הטלוויזיה בידי פקת

וה האמריקאית הטלוויזיה בין השוואה
התאילנדית. טלוויזיה

הקלעים מאחרי
וי•831א אידו(ה״זז■

 איתן התל-אביבי, ערבי־הראיונות עורך
ג, צי טל וכוכבי אנשי לרוב המראיין דנ

 שאלה לשאלותיו באחרונה הכנים וויזיה,
 כל את לשאול נוהג הוא שאותה אחת,

 ״אילו :היא השאלה מהטלוויזיה. מרואייניו
 היית האם אבנרי, אורי של במקומו היית

ערפאתז״ יאסר את מראיין
התשובות: בין
 את מראיין ״הייתי כן־ישי: רזן
 שאלות שואל הייתי אבל ערפאת, יאסר

אחרות.״
 מתלבט ״הייתי אחימאיר: יעקב

 הייתי ההתלבטות אחרי אבל רב, זמן
ההתלב כל למרות ערפאת, את מראיין
טויות.״

 מוכן הייתי לא ״אני :סממה דן
ערפאת.״ את לראיין

 מערבי־הראיונות באחד נשאל כאשר
 מיכה עורך־דין רשות־השידור, סיו״ר
 כתבי של תשובותיהם על לדעתו ינץ,

 :השיב ערפאת, עם ראיון בעניין הטלוויזיה
 שאיש־הטלוויזיה לכך מתנגד הייתי ״אני

 אילו למשל: ערפאת. יאסר את יראיין
 ערפאת, את מראיין היה אחימאיר יעקב

 מאוד טוב יוצא היה שערפאת ספק אין
אחימאיר.״ עם מהראיון

גל״צ
? זג־ר הדגלטמי-ד החי

 ביומונים, שהובאה הלאקונית, הידיעה
 האחרונים האירועים בעיקבות כי סיפרה

 רב־אלוף הרמטכ״ל, החליט צה״ל בגלי
שתת קבוצת־דיון, להקים איתן, רפאל

 מדיניות בהתווית לעסוק פעם מדי כנס
התחנה. ובהכוונת לגל״צ

לה החליט הרמטכ״ל כי אמרה הידיעה
 ובהשתתפותם בראשותו קבוצת־דיון קים
 מפקד- צה״ל, דובר קצין־חינוד־ראשי, של

 וראש צה״ל של הראשי הפסיכולוג גל״צ,
׳ אכ״א.
 אחת: מעובדה התעלם שהרמטכ״ל אלא

ל- המתייחס בסעיף רשוודהשידור. חוק

״לרשות־השידור :נאמר (תיקון), גל״צ
 רדיו שידורי — גלי־צה״ל לגבי יהיה

 — (להלן לישראל ההגנה צבא של
 לא־ לתוכניותיו נוגע בכל — צ״ל) גלי

 לגבי לה שיש סמכויות אותן צבאיות,
 תוכניות לגבי תמלא והיא שידורי-הרשות,

התפקידים.״ אותם כאמור
ה ״סידרי בחוק: נאמר אחר בסעיף

 גלי־ של הלא־צבאיות התוכניות על פיקוח
 שהוועד הכללים במיסגרת ייקבעו צוז״ל

 ,33 סעיף על־פי לקובעם מוסמך המנהל
 החלים הכללים את יאשר לא השר אולם

 עם התייעצות לאחר אלא צה״ל גלי על
שר-הביטחון...״

 מתוך קבוצת־דיון, אותה הקמת על-ידי
 את לעקוף הרמטכ״ל מנסה צה״ל, צמרת
 רשות־השידור של הפיקוח בעניין החוק,

 שהן בגלי־צה״ל, לא-צבאיות תוכניות על
זו. תחנה שידורי שליש משני יותר

באר דוף1גןרא0
 צה״ל בגלי מתנהל כאשר אלה, בימים

 פאר עדנה של הצנחתה על מקצועי ויכוח
 סגן־אלוף, בדרגת גלי־צה״ל מפקד כסגנית
 פאר את שהביאה הפרשה מעט נשכחה

לגל״צ. ישראל מקול
 פאר עירערה כאשר החלה, זו פרשה

 ישראל, קול מנהל של ניהולו אופן על
 לפי לעבוד וחדלה לב־ארי, נידעץ

 רשות־ד,שידור. של התקינים נוהלי־העבודה
 ניהלה לא פאר כי התברר, מהרה עד

 נוכחותה של רישום ארוכה תקופה במשך
 מזכירתה. בידי נעשה זה רישום בעבודה.

נזיפה. קיבלה מזכירתה התוצאה:
 דגל את נשאה עת שבאותה פאר,

 ניהלה ״חופש־הביטוי״, מוט על השמאלנות
 זה במאבק לב־ארי. נגד עקשני מאבק
 והרמטכ״ל פאר בין דובר-צה״ל תיווך
 פאר את להעביר לשכנעו והצליח איתן,

 שהיא תיקווה תוך לגל״צ, רדיופוני״ כ״נכם
 יצחק המעולה, השדר של לצידו תשמש

 יצאה שלא הטלוויזיה בתוכנית נר, כן־
ישראל. נווב בוקר לפועל,

 קשריה באמצעות פאר, הצליחה עכשיו
 בגיבויו לזכות הרמטכ״ל, עם המיוחדים
 כדי צה״ל. גלי מפקד כסגנית למינוייה

 העניק אף סמכותה, על יערער לא שאיש
הסגן־אלוף. דרגות את הרמסכ״ל לה

ל ו ק ס פ
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ה סיפור הוא בטלוויזיה סיפור־השבוע
 רונן, יורם בין המוסיקאליים כיסאות

לי למיכה אירועים, יומן השבוע עורך
 הידיעה היומן. של החדש עורכו מור,

 לחי- התייחסות תוך נעשתה זה שינוי על
 ״התעייפות״ להם שהמניע לופי־תפקידים,

 הקודמים. מתפקידיהם הכתבים שגי של
 העמיד לימור שמיכה היא שהאמת אלא
 שאינו היומן, עורך לתפקיד לכניסתו תנאי

 מהמגיש התעלמות תוך בטלוויזיה, מקובל
 הקריין זו, תוכנית של והאמין הצעיר
גם רוצה ״אני התנאי: כן־עמי. עודד

פאר סגן־אלוף
לרמטכ״ל מיוחדים קשרים

מנהל התוצאה: התוכנית.״ את להגיש
ל נכנע פער, טחכיח חטיבת־החדשות,

 רוגז בכך עליו ועורר לימור, של דרישתו
 מן חריגה בכך הרואים מבט, מגישי בקרב

 הפרלמנטרי הכתב •1• בתחנה המקובל
 באחרונה שב יכין, !חיים הטלוויזיה, של

 ביחד בארצות־הברית, שבועיים של מסיור
המ מייד שיבין אלא יוספה. רעייתו עם

 נוספים ימים 10ל־ ויצא חופשתו את שיך
היהו הסוכנות בשליחות בארצות־הברית,

באחרו נוהג שונים, בראיונות דית
ד אילת ראש־עירית נה  להשמיץ כץ, ־נ
 גולדשטיין, אורי כתב-הטלוויזיה את
 שוק־העב־ על מעוררת־הסערה כתבתו על

 נוסח הגזענות וניצני באילת הערבי דים
 קולות נטל גולדשטיין כי טוען כץ אילת.

 אילת של לקולה והפכם מאילת, בודדים
ב מדובר כי מהעובדה, מתעלם כ״ץ כולה.

 אלה. דברים שאמרו אילתיים, מרואיינים אן
 ראש־ ביניהם גולדשטיין, של מצלמתו מול

 הנימה בעלי מדבריו, שכמה עצמו, העיר
 גולדשטיין. בידי מהכתבה הוצאו הגזענית,

 :קטעים באותם כץ אמר דבריו שאר בין
 קם אני גם התושבים, את מבין ״אני

 בתפילתם) (הערבים הם כאשר בבוקר, 5ב־
 נעים שזה חושב אתה נורא. רעש עושים

 ואמר המשיך כץ לי...״ מפריע זה לי?
 ולא ״בוא שודרו: שלא קטעים, באותם

 את לטאטא אי־אפשר אבל גזעניים, נהיה
 לשטיח״ מתחת אל הזאת הבעייה

 הקרנת סיום לקראת האחרון, הרביעי ביום
 בפס-קול לפתע נשמע כפל־תאונוג הסרט
 אותך, לשמוע ״אפשר בעברית: הסרט

רוצה, אתה ״מה והתשובה: מנשה?״
 של בדיקה היתד. זו משהו?״ שאשיר

 .רז. כמשה חצות, כמעט מהדורת מגיש
 אחראים שלה זו, לתקלה לב שם לא איש

 בכל הטלוויזיה. של הטכניים העובדים
ה טכנאי מושעה במערב תחנת־טלוויזיה

 ומיצוי הבירור לתום עד כזו שגיאה מבצע
 מעלים הישראלית בטלוויזיה עמו. הדין

 בסיור-עיתונאים • • המשכורת את לו
 כן־ מאיר הארכיאולוג בהנחיית שנערך

 מנכ״ל השיב הר־הבית, בחפירות דב
 מוכן היה אם כתב, לשאלת רשות־השידור

 קדם. בימי רשוודהשידור מנכ״ל להיות
 מדווח הייתי ״איך לפיד: אמר בתשובתו

 סיפור או נבות, כסיפור סיפור על אז
?״ אוריה

 ועדה על־ידי מתודת הכלל״ת הטלודזיה של מדיניות־השידורים
 ומדע. חינוך להסברה, ועדה הקרוייה רשות־השידור, מליאת של

 הותוו שעבר, בחודש שנערכה זו, ועדה של האחרונה בישיבתה
 חברי- נעדרו מהישיבה הבאה. השידור לשנת קווי־המישדר

גיסים אברד, ישעיהו הבאים: והוועד-המנהל המליאה
 נואף, ה׳ ולבר, י׳ כן־שלמה, יוסף פרופסור אלמוג,
ש׳ פורת אמציה פו, פא אהרון  בישיבה: נכחו תדמור. ו
 הירושלמי לוי־יצחק זינדר, צבי (יו״ר), יגץ מיכה
 יאיר סופר, אסתר אבנר, ארי רשות-השידור ועובדי
 פרופסור הרשות, יו״ר גם בישיבה היו רבדל. אריאלה אלוני,
לפיד. יוסף והמנכ״ל, ירון ראובן
 ורמת־המישדרים לוח בדבר הקובע הדיון, של מרמתו מעט

 שהגיע בישיבה, הדיונים פרוטוקול מתוך למצוא ניתן בטלוויזיה,
הזה: העולס לידי

 ביניהם יש סירטי-תעודה. 22 של רשימה יש :אלוני יאיר
יסוד־המעלה. סיפור כמו ראשונה, בעדיפות כמה

 רשלנות כמו תוכניות לשדר מסוכן לדעתי, זינדר: צבי
רפואית.

 לצאת צריך גם אלא מותר, רק לא לדעתי, :אלוני יאיר
כזו. תוכנית עם

האלה. התוכניות לכל תקציב לנו יהיה לא סופר: אסתר
בעיון? עולי־הגרדום על התוכנית למה ינץ: סיכה
שבועות. שלושה לפני רק החומר את קיבלנו :אלוני יאיר
 את גם יוס-הזיכרון בתוכניות לשלב צריך ינץ: מיכה

שלום־הגליל. מילחמת

 הרב על תוכנית עושים לא מדוע :הירושלמי לוי־יצחק
 בלתי־רגיל. חומר בזד. יש זוננפלד? הרב ועל קוק

 הצלחנו. ולא ניסינו :אלוני יאיר
 מציע אני הירושלמי. בלוי-יצחק תומך אני ינץ: .מיכה

 לנו תגידו הבאה הישיבה ולקראת ייבדקו, שלו ההצעות ששתי
העניין. עומד היכן

הארכת בדבר המנכ״ל של הרעיון עם מה :ירון ראובן
? ב׳ ענזוד־האש
 התברר, בנושא. חוקרים ותחקירן לוסין יגאל :לפיד יוסף

 ביקשתי מילחמת-השיחרור. על מצולם תיעודי חומר מספיק שאין
יבואו. פרטים מכינים. והם מפורטת יותר עבודה מהם

 50—20 בת סידרה שתופק מעונין הייתי :ירון ראובן
 התנ״ך). (סיפורי דברי־הימים על המבוססים יומנים, של פרקים
 מספיקים גם להוצאות שותפים למצוא היה עשוי כזה נושא

בארצות־הברית.
 מאוד. יקר דבר זה :לפי" יופף
 תוכנית על דובר שעברה בשנה : הירושלמי יצחק לוי־

אותה? עושים לא מדוע סאטירית.
 לעשות. רוצים שאנו דברים הרבה עוד יש :לפיד יוסף

 לעשות כסף לנו אין רעיונות, הרבה לנו יש :סופר אסתר
 עשתה הלימודית הטלוויזיה שלנו. מהרעיונות אחוז 5 אפילו

 כסף. הרבה והוציאו זמן הרבה זה על עבדו הם יפה. תוכנית
דומה... ־ משהו לעשות מאוד רוצים היינו אנחנו גם

 לעצב שנועדה ומדע, חינוך ההסברה, ועדת ישיבת כאן, עד
 אמר זו ישיבה עד הכללית. לטלוויזיה ולוח־מישדרים תוכניות

 ישיבת שצילום ספק, ״אין בטלוויזיה: העובדים מבכירי אחד
 תוכנית הטלוויזיה של ללוח־המישדרים מספק היה זו ועדה

מועטות.״ בהוצאות-ייצור מעולה, סאטירית

■ ס ■ ר ה פ ק ח ג מ ב ד
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האלקט על גבך ״בגץ־בגיך, ושצעק מה,
המשוכללת. רוניקה
 ואנשיו ״בגין לנסות. ממשיך סוויסה רפי

שלכם הכאב את כואבים הם לא — בכנסת
 כואבים קליינר ולא זייגר ולא רייסר לא —

 וסוויסה.״ נעים רענן אלא כאבכם, את
 לא זה העדתי. לעניין להיכנס מנסה הוא

 הקהל מתגברות. הצעקות להיפך, עוזר.
מתרגש.

 הוא טאקטיקה. אחרון. לנאום ביקש פרס
 והוא יותש, הקהל תורו, שיגיע שעד חשב
כך. היה לא זה אבל בשקט. לדבר יוכל

 בשם משתמש הוא לדבר. תורו הגיע
 למרות לי, מפריעים ״אתם :המפורש

להפריע!״ לא מכם ביקש שבגין
הקהל. צועק !״״בוז

 בתקופה כבוד. מתוך הנה באים ״אנחנו
בתקופת־בחירות...״ ולא ציבורי, מכוח של

הקהל. לו עונה ישראל!״ מלך ״בגין
 זה אם אחרוה לטאקטיקה פונה הוא
 לשימעון גם יצליח זה אולי לבגין, הצליח

 ? לקריית־שמונה באים אנחנו ״למה פרם.
 נשמור בואו — הארץ תושבי לכל להגיד

 אותה להפוך לא יהודית. מדינת־ישראל על
!״יהודית-ערבית לפדרציה
בגין!״ ״בגין בשלו. והקהל

ואמר הזאת המדינה את הקים ״בן־גוריון
 אנחנו יהודים. ויותר שטח פחות מוטב —

שלו...״ ולאמת לזכרו נאמנים חניכיו.
הר באמת בן־גוריון הגזים. הוא הפעם

 ממשיך, פרס גובר. והרעש הקהל, את גיז
 בגין. את לחקות מנסה קולו, את מרים

 זה הפעם אולי סיסמות. באותן משתמש
יעבוד.

 שולל פלסטינית! מדינה שולל ״המערך
 לא מהמערך איש אש״ף! עם משא־ומתן

 אנחנו אש״ף! אנשי עם להיפגש יסע
 !ירושלים בשערי פלסטיני צבא רוצים לא

 יהודי! רוב עם במדינה מאמינים אנחנו
 לאורך שייערך בצה״ל !בני־הגנה בגבולות
 ואהודה מוכרת נוספת, וסיסמה הירח!״
 עובדת: שתמיד סיסמה בגין, על במיוחד

לנצח!״ בירת-ישראל היא ״ירושלים
החיקוי. לא אפילו עובד. לא זה גם

♦♦♦ תורה ♦♦♦ ״עם
אהבה״_____

 אחר. לנתיב לעבור שוב נמסה רם ^
 המערך שעשה הגדולים הדברים ״אחד **
 גדולה, עליה מצפון־אפריקה. העליה הוא

 ליום. 1000 של בקצב גלים־גלים. שהגיעה
 מדינת־ישר־ את לחזק יכולנו לא בלעדיה

 של מסורתה את לכבד צריכים אנחנו אל.
 להכיר תולדותיה. את לדעת הזאת, העדה

 אלפיים ששמרו אנשים אלה משורריה. את
 התבוללו. לא מפורסמת. מסורת על שנה

 הזאת והעליה — זכינו המערך ובתקופת
לארץ.״ באה

 את מרים פרם לצרוח. ממשיך הקהל
 אוהדיו מקשיבים. לא הם מסמיק. קולו.

 מוחאים לשמוע. מנסים רחוק. עומדים
חלושה. ענות בקול כפיים

 במיבצע תמך ״המערך שוב. מנסה והוא
ש אמרנו ׳82 בינואר עוד שלום־הגליל.

 ״נפל וממשיך: דבר,״ כזה לעשות צריך
 איזור־ ואת הטוב הגדר את להקים בזכותי

 נפל חדאד! מייג׳ור עם יחד הביטחון,
 אנחנו צבאית... תעשיה כאן להקים בזכותי
 פיתוח! עיירות הקמנו יהודים! הבאנו
 לשילטון, כשנחזור חזקה! ישראל הקמנו

 להקים הגליל, את לפתח תהיה העדיפות
יעז לא שהצעירים כדי חדשות, תעשיות

 נעשה ובבית־שמש, בדימונה עשינו בו!
 !״בעתיד גם נעשה בעבר, עשינו !כאן גם

אח כקלף התורה את שולף הוא ולבסוף
 בנויים ותורת־ישראל ישראל ״עם רון:

ישראל!״ אהבת על
 ״הם וצורח. מרוגז הקהל אהבה! איפה

 בקהל, אנשים אומרים כלום!״ עשו לא
 באו לא ״הם המערך. חברי על ומצביעים

 לצעוק וממשיכים קטיושות!״ כשהיו הנה
בגין!״ ״בגין!

 ניסה פרם צרודים. כולם הסתיים. הכנס
 המרוקאים. בשביל בגין, את לחקות לשווא

הדב אותם את אמר כמוהו. לדבר ניסה
רים.

 ובגין פולני, הוא פרס עזר. לא דבר שום
מרוקאי. הרי הוא
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