
שידור
הרשות

נבון איש
 ליש־ כמנהל מונה פלג ישראל(״רוליק״)

 של המנהל הוועד חבר היה פלג כת־העיתונות.
 לאדם מקומו את לפנות ויצטרך רשות״השידור, -

ממיפלגת־העבודה. אחר
 בשם אדם יתפוס מקומו שאת הם הסיכויים כל
 במיקצועו, עורך־דין שהוא פיינשטיין, רוני
 על והממונה החדש שר־החינוך של טוב חבר

נבון. יצחק רשות־השידור,
 של מטה־הבחירות כראש שימש פיינשטיץ

האחרונה. במערכת־הבחירות נבון
דמיגרש חזרה

 וחיים מצא יהושע של משותף במאמץ
 ועדת־הכספים של ועדת־המישנה חברי רמון, י

 המשא־ טובה בשעה השבוע יתחדש הכנסת, של
 רשות־ההימורים רשות־הספורט, בין הארוך ומתן

 ממיגרשי־ לשידורים ביחס ורשות״השידור
אולי הצורך, די הצדדים את ילחצו אם הכדורגל.

רייכר מראיין
תשובה בלי מיכתב

 יצטרכו ולא לרווחה, לנשום ישראל אוהדי יוכלו
השלום. קול את לקלוט להתאמץ ־

המירקע מאחורי
תגובה ברי מחאה

 התוכניות על האחראי גלבוע, דוד(״דודו״)
מ השבוע התפטר בטלוויזיה, הדוקומנטריות

 הטלוויזיה למנהלי אין אך מחאה, לאות תפקידו
ההתפטרות. מיכתב את לקבל שלא כוונה כל

 צביקה של כמינוי לטלוויזיה הגיע גלבוע
 עבדו השניים התוכניות. על האחראי שפירא,

צה״ל. בגלי עוד ביחד
 בין ורם חריף ויכוח היה שבועות כמה לפני
 בנושא ושפירא גלבוע לבין הרשות הנהלת

 לעבד התבקשו השניים המגאזינים. תוכניות
 תוכניות תוכניות־אולפן, לשלוש מפורטת הצעה

 שישה במשך ההצעה על עבדו הם ראיוגות.
 מנכ׳׳ל־הרשות עם לישיבה אותה והביאו שבועות

ומנהל״הטלוויזיה.
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כ רמזו בעיתתים רבים פירסומים
 להוריד הטלוויזיה הנהלת עומדת אילו

 מעל כלבוטק המצויינת התוכנית את
 מועד בהחלטת הדברים. כך לא המסך.
 גם וכמוה זו, תוכנית תישאר המנהל
מיפגשים. תוכנית

לחופשה־ שנה בכל יוצאת פלבוטק
 תקופה זוהי בתקופת־החגיס. מאונס
 הכתבות את לצלם קשה שבה לחוצה,

 מכל וקשה לערוך קשה לתוכנית,
 כאשר מוסדות, של תגובות לקבל

 ״תתקשרו הן: המקומות בכל התשובות
החגים.' אחרי שנית

החגים. אחרי תחזור התוכנית

 שבידי למנהלים התברר הדיון פתיחת עם
 לתוכניות ספציפית הצעה כל בעצם אין השניים

 בתוך שונות פינות על ודיברו חזרו והם אלה,
 לא כלל הפינות סביב כשהבשר עצמן, התוכניות

 חילופי״דברים היו הדיון במיסגרת להם. ברור היה
 אמר ובמהלכם לגלבוע, פורת אורי בין חריפים
 הצעות איזה אתה תכתוב ״אז לפורת: גלבוע
צריך!"
 נוספת, תקרית היתה זו תקרית אחרי קצר זמן

 הדברים רייכר. גידעון עמד שבמרכזה
 תוכנית־ראיונות לקבל לחץ רייכר כך: התגלגלו

שאמו המגאזינים שלושת במיסגרת בטלוויזיה,
 מנהלי עם סוכמו הדברים לאוויר. לצאת היו רים

והטלוויזיה. הרשות
 לתת הכוונה על ולגלבוע לשפירא כשנודע

 עובד־הרשות, ולא איש־חוץ שהוא לרייכר,
 הפעילו הם קול־זעקה. הקימו תוכנית־ראיונות,

 מיכתבים שלושה שלח זה ועד־העובדים. את מייד
 לאיש יד יתנו שלא הרשות, להנהלת חריפים
כל כשישנם תוכנית־בטלוויזיה, להנחות מבחוץ

 עצמו. הבניין בתוך מובטלים־מאונס הרבה בך
 בכל עובדי-ההפקה לכל הוראה נתן הוועד

כזאת. בתוכנית פעולה לשתף שלא הדרגים
 בינתיים אך רצונו. על ויתר לא עדיין רייכר
 המנכ״ל של נסיעתו בגלל גם מוקפאת, התוכנית

לחו״ל.
 שבו מיכתב־התפטרות, כתב מצירו גילבוע

 יכול אינו וכי במנכ״ל, אמון לו אין כי מסביר הוא
איתו. לעבוד

נענה. לא המיכתב
הבחירות שידורי

 הסתדרות־ נציגי עם מייגע משא־ומתן אחרי
 המירקע על ליל־הבתירות שידורי יעלו הטכנאים

בנובמבר. 7ב־
 בלילה באמריקה, הבחירות בשידורי מדובר

 רון ערך המשא־ומתן את התוצאות. של הגורלי
 האחראי רשות-השידור, למנכ״ל מישנה נחמן,

המינהל. על
 יום מתחיל הטכנאים, של העבודה הסכם לפי

 חריגה כל בבוקר. בשמונה רק שלהם העבודה
 נציגי של מיוחד אישור צריכה זו משעה

 והטכנאים האישור, את השיג נחמן הטכנאים.
 לעם־ להביא כדי בבוקר, בשש לעבוד יתחילו
ה נשיאו של הבחירות תוצאות את ישראל

אמריקאי.

המיקרופון מאחורי
קופצים הרבה
 ישראל קול של המצויין הכתב גולן, אריה

 לטובת תפקידו את החודש בסוף עוזב בכנסת,
 נשמעה לא עוד בצרפת. הסוכנות שליחות

 את מכינים כבר הרבים והמתחרים יריית־הזינוק,
מקומו. את ימלא מי — למירוץ עצמם

 היוקרתי בתפקיד הרוצים המועמדים מיספר
 ועורך מגיש בן־עמי, עודד עליו: מתחרים רב.

 מבט מהדורות גם לפעמים היום(ומגיש בחצי
ישראל קול כתב אורן, שלום בטלוויזיה):

 ומי הכבושים) (השטחים התיישבות לענייני
 הכתב נדב, לאמנון האחרונים בחודשים שעזר

 תבורי, אבנר בתל־אביב; לענייני-מיפלגות
 ומגיש עורך הוא והיום בכנסת, כתב פעם שהיה

 איתן פלד; יצחין הזה; היום תוכנית את
חלקית. רשימה רק כנראה וזו אלמוג.

 גולן, של מקומו את איש ימלא לא אם גם
 משום בכנסת, קורה מה עם־ישראל ישמע עדיין

 הוא שתחומם נוספים כתבים שני בבית שישנם
 הבאים אחרים, כתבים על לדבר שלא הכנסת,

 בדרכים ידיעות וגונבים מזומנות לעיתים לשם
 ה־ אבל השונות. ועדות־הכנסת דרך עקיפות
רבים. עליה והקופצים ורבת־כוח, חשובה מישרה

ב1ט ראש
 כמה מזה יש בחיפה ישראל קול למערכת

 שולמית — חדשה מערכת ראש חודשים
במערכת חדשות עורכת שהיתה מי שמרלינג,

___- ,^1
גולן כתב

קופצים כולם

 כמה לפני לחיפה עברה שמרלינג בירושלים.
 בין שהחליט מי החליט התקופה באותה חודשים.
 ראש־המערכת את להחליף צורך שיש המנהלים

 חוזרים סיכסוכים בגלל רוגר, חביבה בחיפה,
 ורוגר המיקרה קרה בצפון. הכתבים עם ונשנים

 ושמרלינג לחופשת־לידה, התקופה באותה יצאה
 ראש־ תפקיד את ברירה בלית עצמה על קיבלה

המערכת.
 מחום־ חזרה■ חגר בזה. נגמר לא העניין אך

 המישרה את בחזרה לקבל ורצתה שת־הלידה
 כי ראה אלה כגון בעניינים שמחליט מי אך הרמה,

 להחזירה שלא והחליט מרוגר, טובה שמרלינג
 זוטר: תפקיד קיבלה רוגר הכל. למרות לתפקיד,

 ראש־ נשארה ושמרלינג בחיפה, עירונית כתבת
מערכת.

■— היו שלא התותחים —
)21 מעמוד (המשך

ואמיצה עקשנית דחימה ♦
 הבלימה קרב נסיבות את להבין ל־מנת

 הפיקוד ומישגי מעשי את ולהעמיד
 היו מדוע ״צרירלשאול הנכונה, בפרופורציה

 מוגבלים כה הפיקוד לרשות שהועמדו הכוחות
 שהלכה הגדולה, הסורית העוצמה לנוכח

מולם. והתרכזה
 ההפתעה של בעטיה זה היה כי היא התשובה

 ספק אין המודיעיני"). צה״ל(״המחדל נתפס שבה
 זהו האם אולם אמת, של רבה מידה בכך יש כי

כולו? ההסבר
 אחת הפתעה לא פקדו צפון פיקוד את

 הפתעות ארבע אלא שתיים, ולא
בתיפקודו: שיבושים שגרמו שונות,

 פריצת עצם — ראשונה הפתעה
המילחמה.
 המילחמה פתיחת — שניה הפתעה

.18:00 ב־ ולא 14:00 בשעה
 מיתווה — שלישית הפתעה

 לכיבוש כוללת מיתקפה — הלחימה
מוגבל. מחטף ולא הרמה

 המאמץ ריכוז — רביעית הפתעה
 ולא הדרומית בגיזרה הסורי העיקרי

בצפונית.
 משלה נופך תרמה אלה מהפתעות אחת כל

 ולבילבול הפיקוד של ולמישגים למחדלים
 אלא המילחמה. פרוץ עם בו ששררו והמבוכה

 היעדר — הראשונה ההפתעה של שמשמעויותיה
המכריעות. שהיו הן — בגולן מספקת עוצמה

 רק לא נגרם בקו מספקת עוצמה של היעדרה
 (״סבירות המוטעית המודיעינית ההערכה בשל

 כישלי־החשיבה בשל ובעיקר, גם, אלא נמוכה״)
צה״ל. של העליון הפיקוד של

 של במיקרה ראשון: כשל־חשיבה
 48 של התראה תינתן מילחמה פריצת
מראש. שעות

 מכריע מקום היה זה חשיבה להלך
 בימים מילואים לגייס שלא בהחלטה

המילחמה. פרוץ שלפני
 בצה״ל הבכירה הקצונה יכלה כיצד

 למתת בלבד, הערכה על לסמוך
 ספור אין פעמים התמוטטו שהערכות

 קבלת על לסמוך יכלה וכיצד בעבר,
 כאשר מראש, שעות 48 של התראה
 שאיפשר במצב עמת האוייב כוחות

 כל וללא רגע בכל למיתקפה לצאת להם
התראה?

 זה קשורים והשלישי השני כישלי-החשיבה
 תהיה לא אם גם כי שאמרה מתיזה נבעו הם בזה.

 עד יבלמו חיל־האוויר בסיוע הסדיר הכוח התראה,
 לצפות היה ניתן אומנם המילואים. להגעת

 עדיפים כוחות לבלום יצליחו הסדירים שהכוחות
 זה אך מאסיבי, אווירי סיוע ויקבלו במידה בהרבה

 פעולה חופש של בתנאים רק להינתן היה יכול
מלא. אווירי

 השנים במשך הוקם לא ברמת־הגולן
 לאורך שהתפרס לזה דומה נ״מ מערך

 היה הדבר כי אם המצרים מול התעלה
 הסורים החלו אכן 1973 ובאוגוסט צפוי

 במרחב רבות סוללות־טילים פורסים
לקו־החזית. דמשק שבין

 שתי שם נמצאו השנה שבראשית בעוד
 נמנו המילחמה שערב הרי בלבד, טילים סוללות

 שתיים כאשר 6 אס־איי טילי ביניהן סוללות. 31
 נערכות הסוריות 6 האם־איי חטיבות שלוש מתוך

דמשק. באיזור והשלישית החזית קו מול

 צה״ל של המר נסיונו למתת אולם,
המצ הנ״מ טילי מערך נגד בלוחמה

 מילחמת־ של הסופיים בשלבים ריים,
 — ויאט־נאם מילחמת ונסיח ההתשה,

 אם־איי טילי עם הצפוניים, הצליחו שם
 בעוצמה קשות לפגוע מיושנים 2

 ועסקו לא — האמריקנית האווירית
הנבונות. המסקנות

 גדול תיגבור חייבו אלה מסקנות
 בשל הקווים לאורך הכוחות של יותר

האווירי. הפעולה בחופש הפגיעה
 לבלום ניתן שלא לזכור יש זאת, עם יחד

 בתנאים וגם אוויר. בתקיפות ורק אך מיתקפות
 מיתקפה היתה הרי אווירי פעולה חופש של

 פיצול את מחייבת חזיתות בכמה משולבת
 את מפחיתה ולפיכך חיל־האוויר של העוצמה

מהחזיתות. אחת לכל להגיש היה שאפשר הסיוע
 צוותי של והאמיצה העקשנית הלחימה רק

 הזוטרה ברמה ומפקדיהם, צה״ל, של הטנקים
 כטייסים ששולם הכבד והמחיר והבינונית
 מסכי תוך אל התאבדות גיחות שביצעו ומטוסים,

 הסורים את מנעו הצפופים, הסוריים הנ״מ
 המכרעת עדיפותם למרות יעדיהם, את מלהשיג
צה״ל. של הבכיר הפיקוד ומישגי

■ רונישפיגל
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