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שראלית הטלוויזיה שלמת הדוגמה היא הי לנוירוף־המערכות המו

חח־קס
 לס־ וציפו מקלטי־הטלוויזיה מול ישבו צופים אלמי אות *¥

 הודעה המירקע על הופיעה להפתעתם החדשות. /■/התרת
 תשודר. לא מבט מהדורת כי שקבעה לאקונית,

 היום. למחרת רק נודע זה קרה? מה
 נתב־התמונה. אלמוני, של לשיבוצו התנגד מבט, עורך פלוני,

 חבריו העבודה. את ומקלקל מוכשר. אינו שאלמוני אמר פלוני
 במקומו, נשאר אלמוני מוסמך. אינו שפלוני אמרו אלמוני של

המהדורה. את ביטל ופלוני
 הרחב הציבור את מעניינים האלה הדגולים האישים שני

 הציבור את הרשים לא קרפין. מיכאל העורך, כקליפת־השום.
 בגרר הוא מהותו שעצם בתפקיד נושא הנתב ואילו הדור. כגאון

הצופים. בעיני מיסתורין
 רכושם כאל הטלוויזיה אל התייחסו אלה שניים אך

הפרטי.
 ולהשפיע חשוב, ציבורי שרות לשבש עצמם על קיבלו הם

אזרחים. אלפי מאות של מהלך־היום על במישרין
 דוגמה מספק שהוא מפני מעניין, מיקרה זהו

מערכות׳־. הקרויה..טירוף לתופעה מושלמת

 מכל כמעט מטורפת מערכת היא הישראלית טלוויזיה ^
הבחינות. 1 (

 ומומחים פסיכולוגים סוציולוגים, ארצה להזמין היה אפשר
 תמורת זו. יחידה־במינה תופעה שילמדו כדי העולם, מכל למינהל
 היה אפשר הטלוויזיה, הפסרי את לכסות שיעזור מתאים, תשלום

משוגע. ציבורי גוף פועל כיצד מקרוב לבחון אלה למומחים לתת
 היחידה המדינה היא ״ישראל פעם: אמר מישהו

 זוהי .״19ה־ המאה מן טלוויזיה בה שיש בעולם
התופעה. את למצות כדי בה אין אך מעניינת׳ קביעה
 לא תופעה אינו מהרורת־מבט ״אי״שידור השבוע: אמר, אחר

 המהדורות שידור היא נורמלית הלא התופעה להיפר: נורמאלית.
 נס!״ בגדר הוא יום בכל המהדורה שידור השנה. ימות בשאר

 שאמר: שלישי, מומחה המצב את לבטא והיטיב
 לדת כדאי שני, ערוץ בהקמת לדון שבאים ״לפני

ראשון.״ ערוץ בהקמת
גוף היא הטלוויזיה המומחים: בין ויכוח איו אחד דבר על

■ ■ ■ 'מטויף
 אין זו מבחינה ביצועי. גוף הוא בעולם בלי־תיקשורת ל ^
מצולם. או מדובר מודפס, עיתון בין הבדל *■

למנהל. זקוק ביצועי גוף כל
 של מנהל צבאית, יחידה של מפקד בין הבדל אין זו מבחינה
 דבר, של בסופו המקבל, האיש הוא עיתון. של עורך או בית־חולים

 שהוא לאנשי־הביצוע ההוראות את מוסר הוא ההחלטות. את
 מעליו. העומד הציבורי הגוף של לפיקוח נתון והוא להם, אחראי
 אחרת. יעילה שיטה עדיין הומצאה לא ניהול. של אלף־בית זהו

 זה. בדר משתבש טירוף־המערכות, של במצב
 ואנשי־ מנהל אינו המנהל מפקח, אינו המפקח הגוף

מבצעים. אינם ביצוע
 הוא כן יותר, עקום שהדבר וככל יעשה. בעיניו הישר איש

בעליו. בעיני יותר ישר נראה
■ ■ ■

 המנהל". ״הוועד הקרויה התימהונית התופעה למשל, נה, ^
 החוק נחקק כאשר לשיבוש. ביטוי הוא השם עצם 1 1

 מן חלק אז הייתי (ואני הטלוויזיה הקמת על החל
ינהל. הזה שהוועד המחוקק רצה לא המחוקק)

 בלתי־ ממלכתי מוסד תהיה שרשות־השידור רצה המחוקק
 שנועד רחב(״המליאה״), ציטרי מוסד בראשה הועמד לכן תלוי.
עקרוניים. בעניינים אותה ולהנחות הרשות עבודת על לפקח

 על לפקח מסוגלת ואינה מאוד, גדולה שהמליאה מכיוון
 על זה תפקיד שתמלא קטנה, ועדה בה הוקמה רצוף, באופן הרשות

 סשום־מה אך המפקח". ״הוועד היה לה הנאה השם יומיומי. בסיס
המנהל". ״הוועד השם לו הוענק

 המפקד שהוא מנהל לרשות שיהיה גם קבע החוק
הרשות. עובדי כל של הישיר

 למערכת־ זה את נשווה אם הגיוני. מיבנה זהו לכאורה,
 לוועדת־ דומה הוועד־המנהל לכנסת, דומה המליאה הביטחון:

 ומתחתיו לשר־הביטחון, דומה הרשות מנכ״ל החוץ־והביטחון,
 מנהל (וכמוהו לרמטכ״ל הדומה מנהל־הטלוויזיה, להיות צריך

וכוי). הרדיו,
 בגוף אך נורמלי. גוף היה זה אילו בוודאי, פשוט?

מפשוט. ההיפך זה מטורף,
■ ■ ■

פאפו. אהרון ששמה בתופעה התחיל ה ¥
 נחשב רבים ובעיני הקיצוני, הימץ איש הוא פאפו (

 הוועד- שחבר גדולה: תגלית גילה פאפו אך כמוקיון.
הצ ישמיע אם יום, מדי לכותרות להגיע יכול המנהל
דיין. משוגעות הרות
של כמחסן־גרוטאות רשות־השידור מוסדות נחשבו אז עד

 ב׳ סוג עסקנים לממשלה. הגיעו במיפלגה המוכשרים עסקנים.
 מוקם ד׳ סוג להסתדרות. נשלחו ג׳ סוג אנשי לכנסת. נבחרו

 ז׳ או ו׳ סוג היהודית. לסוכנות שוגר ה׳ סוג המקומיות. ברשויות
רשות״השידור. של למוסדות במינוי תנחומים מצא

 שרודף־פירסומת הוכיח הוא זה. את שינה פאפו
 בוועד־המנהל מקום התופס חסר־בושה), (או נמרץ

 חבר־כנסת כל עם להתחרות יכול רשות־השידור, של
בעיתונים. כותרות על במירוץ

 כל מיהרו וחבריו, פאפו של תקופת״הכהונה כשהסתיימה לכן,
המאוש רשות־השידור. של הווער־המנהל אל רודפי״הפירסומת

ראשו. על הוועד תפקיד את הפכו בכך שזכו רים
■ ■ ■ ן
 היומית בכותרת הסתפק שהוא לומר ניתן פאפו של זכותו ך
 תאוות־הפירסומת עצמה. הרשות בניהול התערב ולא שלו, /

היחידה. תאוותו היתה
 לצד יותר. גדול שלהם התיאבון יורשיו. כן לא

תאוות־השיל־ גם בליבם שוכנת תאוות־הפירסומת

חדשות! פנים יבין: חיים מועמד
 רוצים הם תאוות־הבצע. גם מהם כמה ואצל טון,

לשלוט.
 הסבור, הרשות, מנכ״ל מיכשול: יש לשילטון בדרך אבל

לנהל. הוא שתפקידו משום־מה,
 בוועד־ למילחמות מזמנו ניכר חלק מקדיש המנכ״ל התוצאה:

 ומחליט כאחת, והרעות הטובות החלטותיו, בכל המתערב המנהל,
ההפך. את

פעו המנהל והוועד המנכ״ל בין השניה: התוצאה
הדדית. שינאה של תהום רה

■ ■ ■
 השני החלק למנכ״ל. שמעל זה — הטירוף של אחד חלק הו ¥
העובדים. ציבור בקרב מתחתיו, קיים (

 ב־ בלבד; טכני מונח הוא ״עובדים" המונח (ברשות־השידור,
 רבות מאות ברשות יש נהור. סגי בלשון נאמר הוא רבים מיקרים

 מקבלי־ את לחלק ואפשר נעלמו, שעיקבותיהם לא־עובדים, של
וציבור״האובדיס.) ציבור־העובדים בין השכר

 לבית־חולים המתאימה אנדרלמוסיה, שוררת אלה כל בקרב
 ועדים של משוגעת תסבוכת זוהי דייריו. בידי המנוהל לחולי־נפש

 תריסר־ וכל האחרות, כל נגר פועלת קבוצה כשכל וועדי־ועדים,
 את לנהל הזכות את לעצמו התובע ועד לעצמו מקים עובדים

העניינים.
 במיתולוגיה למבוך דומה ברשות־השידור שרשרת־הניהול

 עקלקלות בדרכים עוברת המנהל מידי היוצאת הוראה היוונית.
 אל חוזרת היא הטוב ובמיקרה ומשונים, שונים ומוסדות ועדים בין

נדחית. ההוראה ההודעה: בצירוף השולח
 מסלי־ באחד תקועה נשארת היא קרובות לעיתים

■ ■ ■בדרך. הניירות
 זה. לגוף המיוחדת תופעה הזה הטירוף את המירה *¥

דוהרת. אגו־מאניה לה: לקרוא ^/אפשר
 המבקשים ומוכשרים, מסורים עובדים הרבה ברשות יש

 וה״אוכלים בינלאומית, ברמה טובה, עבודה בה לעשות והמסוגלים
המתרחש. למראה הלב״ את

 נורמלי עורך ששום ״עיתונאים" וכמה כמה גם ברשות יש אבל
 בקריית־ סגן־כתב־זמני של התפקיד את עליהם מטיל היה לא

מלאכי.
 לשדר לו ותן המצלמה לפני כזה איש העמד
 מגאלומאן חדש, גאון לך והרי — אזרחים למיליון

חשוך־מרפא.
 אלוהים הוא מהם כלאחד כאלה. באנשים משופעת הטלוויזיה

 הצופים מיליוני צריכים מה ריבוני באופן המחליט עצמו, בעיני
לא. ומי התורני הגורו מיהו לא; ומה חדשות. מהן לא: ומה לראות,
 דוכס, כל ימי־הביניים: של לקיסרות כיום הרשות דומה כך

 בשכניו לוחם שלו, בשטח ריבון הוא תת־אביר או אביר רוזן,
 השולט סימלית, דמות הוא הקיסר שמעליו. הפיאודל על ומצפצץ
שלו. בחצר בהושי

 להיות — המזכ״ל כלומר — הקיסר יכול כזה במצב
 רשע, או טוב-לב שמאלי, או ימני טיפש, או חכם

 כושר־ כי דבר. משנה זה אין לא-יוצלח. או מוכשר
מחייבות אינן והחלטותיו לאפם, שואף שלו השליטה

ש ■ ■ ■ 'אי
 החד ולביטויו — לשיאו הגיע הזה המטורף המצב ל ף*
הטלוויזיה. מנהל לבחירת הנוכחית במערכה — ביותר ^

 בוחר היה המנכ״ל פשוטה. הבעיה היתה תקינה במערכת
 באחריות נושא היה והוא ביותר. כמתאים לו הנראה במועמד

 בחירת את מאשרת היתה המליאה למעשיו.־ המיניסטריאלית
קיצונית. חריגה של במיקרים אלא המנכ״ל,
 תבחר למשל, שהממשלה, הדעת על יעלה לא

 הממונה שר־הביטחון, על מקובל שאינו ברמטכ״ל
עליו.

 מאשרת והממשלה ברמטכ״ל, בוחר שר״הביטחון במציאות,
 על לסמוך אי־אפשר אם שהרי אוטומטי. באופן כמעט הבחירה את

השר. את לסלק מוטב — השר כושר־הבחירהישל
 והרמטכ״ל שר־הביטחון שבו מצב במתכוון ליצור אין בוודאי

 זה. של במעשיו זה לחבל כדי הכל את ויעשו זה את זה ישנאו
 השר, לראש מעל הממשלה אל במישרין פונה כשהרמטכ״ל
והחטיבות. האוגדות מפקדי את בעצמו מפעיל ושר־הביטחון

רו הוועד-המנהל עכשיו. המסתמן המצב זהו אך
 המנכ״ל, על מקובל שאינו מנהל־טלוויזיה למנות צה

 הוועד* עם וגמור שמנוי מועמד מציע והמנכ״ל
במיכרז. אותו לקבור המנהל

■ ■ ■
 לו שיש גילעדי, אלכס לרעתי, הוא, ביותר הטוב מועמד ן■*

וליחסי־אנוש. לאירגון נדיר כישרון 1 1
 במערכת מתרחש מה כשראה ידיים, הרים כבר גילעדי אבל

 לו למה אן־בי־סי. רשת של סגן־הנשיא יישאר הוא המטורפת.
 במשכורת לשנה, דולר אלף 120 הנוכחית, משכורתו את להמיר

חולה? למיטה ראשו את ולהכניס לשנה, דולר 7,200 של ישראלית
 זה הרי טלוויזיה״, ״מר שהוא בישראל אדם יש אם
 בכל טיבעית, טלוויזיונית אישיות הוא יבין. חיים

אבריו. רמ״ח
 היתה 1981 של הבחירות אחרי שהפיק הנבחרים הסיררה

 על־ידי אי־פעם שהופקה ביותר הטובה האקטואלית הסידרה
הישראלית. הטלוויזיה

 שלו הטיבעית שהסמכות סיכוי יש יבין, ייבחר אם
 מכירים אנשי-הטלוויזיה שכל ,1 מסי כאיש־מיקצוע

המצב. לריפוי תעזור אותה, ומכבדים בה
 (מה ״שמאלן" משום־מה בו ורואה ביבין, חושד הליכוד אבל

 הנבחרים. בסידרה דמותו מהצגת נעלב פרס שימעון ואילו זה?),
האמת.) את אוהב מי (וכי

 בכישרון־אירגון ניחן אך כעיתונאי, מיבין נופל שילון דן
סביר. מועמד הוא גם מעולה.
 של בתואר כיום הנושא האיש סער, .טוביה מועמד: עוד יש

 במציאות תסולא־בפז שלא אחת, מעלה לו יש מנהל־הטלוויזיה.
 הוא וסופי. מוחלט גמור, טוטאלי, כישלון נכשל הוא הישראלית:

בתפקידו. ריק חלל פיסי: פלא יצר
 את להאריך מבקש שהוועד-המנהל נראה לכן

כהונתו.
זו! בסידרה הבא לפרק עד חכה מטורף?

 והיכן רלוונטית: שאלה כאן לעורר יכול תמים *^זרח
ממשלת־ישראל?

 זהו למעשה עצמאי. ממלכתי גוף להלכה, היא, רשות־השידור
 שחילק החוק, לכוונת גמור בניגוד קארטל־המיפלגות. של סניף

 ציבוריים אירגונים נציגי בין הרשות במוסדות המקומות את
 את מחלקות והן קנוניה, מכבר זה המיפלגות עשו ותרבותיים,

במרינה. סוגי־השלל כל כמו — ביניהן השלל
 רשות־השירור". חוק ביצוע על ״ממונה הוא שר״החינוך

ברשות. למעשה חולשת הממשלה
 ותעשה תתערב שהממשלה לומר: התמים האדם היה יכול לכן

סדר!
להיות? אדם יכול נאיבי כמה אבל

 שאינה כשם זה, בעניין להחליט מסוגלת אינה הממשלה
אחר. עניין בשום להחליט מסוגלת

 דגם — מיקרו־קוסמום אלא אינה רשות־השידור כי
כולה. ובמדינה בממשלה המתרחש של מוקטן

בנדי י־111^ מאת €י


