
שידור
צל״ש

הכתפיים על
 על שהחזיק לונדון, לירון •
 את יום־העצמאות כל במשך כתפיו

 פעם אף כמעט למעוד מבלי המישדר,
 השירו־ אל כשהתייחס החריגים: אחת.

במבו אמר וכאשר ״שנור״, כאל תרום
 לתדהמתו, לו, כשנודע ״תודה!״ כה

 לה־ספציה מנמל המעפילות שאחת
במילחמה. בן איבדה

המירקע מאחורי
להתאפר רצה לא רפור
 מפיקי הזמינו יום־העצמאות בערב
הלימו־ בטלוויזיה חדש, ערב המישדר

 גור: לעברו קרא ואז האולפן, מן החוצה
 כש־ ,להרצאה ללכת חושב אתה ״ככה
פניך?״ על איפור

האיפור. את לשטוף ורץ כעס רפול

המיקרופון מאחורי
הקלעים מאחורי

השירותרום של
 למיבצע וקרא מעד לונדון ירון

 אין אז שנור. מיבצע השירותרום
 גדול, כל״כך שנור מיבצע עושים
 על מדברים שבה שחונה, כל־כן בשנה
 מדברים שבה קטסטרופלי, כלכלי מצב
 כסף אין שבה מיתון, ועל אבטלה על

הסובסי את ומורידים לכלום, כמעט
דיות?

גרשון יעל ומאפרת רפול
ויסקי ולא תה

לרא לשעבר רמטכ״לים שלושה דית,
 יצחק גור, (״מוטה״) מרדכי יון:

איתן. י״רפול״) ורפאל רבין
 התאפר לאולפן, ראשון הגיע גור
 נכנס אחריו תה. כוס לשתות וישב
 התה, כוס את לעברו הושיט גור רפול.
 ויסקי. לשתות רוצה הוא אם ושאל
 ושאל מופתע פני העמיד רפול

 שותה שר־בריאות איר בצדקנות
ויסקי.

 רפול אל המאפרת ניגשה אחר־כך
 המישדר. לקראת אותו לאפר וביקשה

 אינו שהוא והודיע בתוקף התנגד הוא
 בין נוקב ויכוח כדי תוך מתאפר.
 הצליחה היא רפול, למרואיין המאפרת

במייק־אפ. פניו את לכסות
 השלושה, עם הראיון כשהסתיים

 שהוא וטען מכיסאו לקום רפול ,הזדרז
לצעוד התחיל הוא להרצאה. ממהר

 כל־כן התרמות מיבצע עושים אין
התרו שסר״כל מסתבר שבסיומו גדול,
 אי־פעם, שהיה ביותר הגבוה הוא מות

דולר? אלף 300ו־ למיליון והגיע
אר בדרן־כלל, מתחיל, המיבצע

 יום־העצמאות. לפני חודשים בעה
לפניו. וחצי חודשיים רק התחיל השנה

 עורכי עוברים לעבודה, כשניגשים
 הכרטיסיות כל על קודם־כל המיבצע
 שמות כתובים שם שעברו. משנים

 וגם שלהם, מיספרי־הטלפון התורמים,
 נקו־ זוהי קודמות. בשנים תרמו כמה

ומתחי איתם מתקשרים דת־הפתיחה.
 לא הם אם לתרום. אותם לעודד לים

 תחרות, ביניהם יוצרים מתעוררים,
פיתויים. להם מציעים

 חברה בעל עם מתקשר ״אתה
 העורך שהיה דיין, דודו סיפר גדולה,״
1983 מאז השירותרום של הראשי

עמיתו בא? לא מי1
 את שהפיקה גוטמן, דליה
 לתל־אביב. הדרן המצויין המישדר

 רצתה לעיר, שנה 75 מלאת לכבוד
 (״צ׳יץ׳״> לשלמה הפתעה להכין
 לו הודיעה היא ראש־העיריה. להט,

 יהיה התוכנית של המסיים שהקטע
מערד. מקהלת־ילדים של הוסעה

 המישדר מן מאוד שדאג צ׳יץ׳,
 ללחץ נכנס ייראה. שהוא איר ותשש

 העז לא אך גוטמן, של זו מתודעתה
מילה. לה לומר

 ארוכה שורה עם התקשרה גוטמן
בא וראשי־מועצות ראשי־עיריות של
ס וביקשה רץ,  ולהד לתוכנית לבוא מו
 ראש״עיריית לכבוד מקהלה בתור פיע

 בלי בקלות, הסכימו חלקם תל־אביב.
קושיות. להקשות ובלי בעיות לעשות

 מי שביררו אחרי רק הסכימו חלקם
 יברך ומי במקהלה, איתם ביחר יופיע
ראשי־הערים. כל בשם

 בשום להופיע הסכימו שלא היו
 אורי הוא מהם אחד ואופן. פנים

 בשיחת־ רמת־גן. ראש־עיריית עמית״
 ניסתה משעה, יותר שארכה טלפון,
 רבע לנסוע עמית את לשכנע גוטמן
 שאל עמית עמיתיו. אל ולהצטרף שעה
 יברך. ומי ידבר מי יהיה, מי ושוב שוב

 זקן אילון, פיגחס גם אם שאל לבסוף
 גוטמן בתוכנית. יופיע ראשי־הערים,

להופיע. סירב ועמית בשלילת ענתה
 עם השיחה את גוטמן כשסיימה

 אלת, פינחס עם מייד התקשרה עמית
 הסכים אילת להופיע. ממנו וביקשה

 לעמית שוב טילפנה גוטמן מייד.
 הסכים שאילת בשימחד״ לו, והודיעה
 שזה לתומה, חשבת היא להופיע.
 לה ענה עמית אך עמית. את ישכנע
 השיר על לחזרות לשלוח מוכן שהוא

לש וסירב שלו, יועץ־התיקשורת את
 בהפקת שהוא אופן בכל פעולה תף

המישדר.

 ואשתו צייץ■ דאש־עיריה
ראשי־עיריות היו הילדים

 לבסוף הופיע לא אגב, אילת,
למישכב. שנפל מכיוון במקהלה,

 התפנו האחרים ראשי־העיריות כל
 ביום והתייצבו הרבים מעיסוקיהם

 לחזרות ההקלטה, לפני יום החמישי,
 את למדו הם ארוכות. שעות שארכו
 מאוד והשתדלו בעליפה השיר מילות
לזייף. .שלא

ירוש ראש-עירית קולק, טדי גם
 מקהלת כל ואת גוטמן את הפתיע לים

 את לברד נבחר קולק ראשי-הערים.
 רק היורד הוא, עמיתיו. כל בשם צ׳יץ׳

 וגם בשפלת למסיבות רחוקות לעיתים
 יושב נשאר דקות, 10 אחרי נעלם אז

 ולא באולפן, שעות וחצי שלוש במשן־
 ראשי־ כשקמו לרגע. אפילו נרדם

 טדי אליהם הצטרף לשיר, העיריות
יחד ושר התוכנית לפי שלא קולק,

 במילות בקי היה שלא למרות איתם
מהופעתו. נדהמו חבריו השיר.

 ושדליה לתוכנית, שהוקלט קטע
 בעריכת אותו לחתוך נאלצה גוטמן

 כוכבי שני בץ כדור הקפצות היה
 כדזן. ואבד סיני משה כתרגל,

 ביניהם ימסרו שהשניים תיכננה גוטמן
 תיקו. צ׳יץ׳ יצעק ושלבסוף הכדור, את

 התרגשות. מרוב מרי, מהר צעק צ׳יץ
החוצה. ונחתך הצליח. לא הקטע

 שידור למחרת בבוקר, השישי ביום
 מכונית נעצרה בטלוויזית ותוכנית

 גבר ממנה ירד צ׳יץ׳. של ביתו ליד
 מכפר־יחזקאל. במיוחד שבא קשיש,

 פרחים מלא דלי הרכב מן הוציא הוא
 לראש־ אותו נתן וציבעוניים טריים

 לנו שעשית ״תודה לו: ואמר העידיה
חג־העצמאותי' את

״מב מיסגרת), (ראה שהתפטר ועד
 לשאול מתחיל הוא לתרום. ממנו קש
 לך נראה הסכום בסכום. ונוקב וכמה מה

 מסוגל באמת שהוא מה לגבי מדי מעט
 תראה, לו: אומר אתה ואז לתרום,

 אנחנו כר־וכך, תרם שלך המתחרה
 לא זה ברדיו, זה את לשדר עומדים

 אז ממנו! פחות תתרום אם נעים יהיה
 אם בדרך־כלל. הסכום, את מעלה הוא
 שהוא יודע שאתה לו מספר אתה לא,
 אדיר, ברווח שנת־הכספים את גמר
 סכום את מעלה לא שהוא זה ואיך

כל אחרי לעקוב היא החוכמה התרומה.
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 שבועות. הרבה לפני מתחיל הסיפור

 של ראשי כעורך מונה דיין כשדודו
 המרכזי והמישדר השירותרוס אירועי

 הזד״ לתפקיד פרט ביום־העצמאות.
 כדובר קבוע באופן דיץ חדו שימש

גלי־צה׳ל.
 המרכזי לאירוע שקדם הזמן במשך
 דיין, בין חילוקי־דיעות כמה התגלעו

 רון המישדר,.לביז של ראשי כעורך
גלי־צודל. מפקד בן־ישי.
 של מישרדו בפתח היה אחר אירוע
 ההסתדרות. מזכיר קיסר, ישראל

 להשתתף מקיסר לבקש הציע דיץ
 יבקש שבו ביובדהעצמאות, במישדר

 מוועדי גלי-האתר, מעל עצמו, קיסר
 למען לאגודה כספים לתרום העובדים

 להכניס בתוקף התנגד בן־ישי החייל.
 הם שהימים טען הוא לשידור. קיסר את

 בגל״ץ קיסר והופעת ימי־בחירות,
 מישדר־ כמו בטעות להיחשב יכולה

 קיסר של לחדרו כשנכנסו אך בחירות.
 יו״ר נבו, יוסח גם נכח בפגישה —

 הביע לא — החייל למען האגודה
 של לשיתופו התנגדותו את בדישי
 באולפן ישב קיסר במישדר. קיסר

 כסף מאור הרבה ואסף ביום־העצמאות
מוועדי־העובדים.

 פומבית למכירה קדם אחר אירוע
 שם בתל־אביב. במועדון שתוכננה
 למכור השירותרוס אנשי התכוונו

מכו להגריל ולבסוף כרטיסי־הגרלה,
 השירו- אנשי של במשא־ומתן נית.

 מיסחריות חברות כמה עם תרו□
 אפילו לגייס הצליחו לא למכוניות,

 למען האגודה כתרומה. אחת מכונית
 ולקיים מכונית לקנות החליטה החייל

 שנמצא אחרי הפומבית, המכירה את
 , מכונית להם למכור מוכן שהיה סוחר

 של (בהנחה דולר אלפים בעשרת
 לכך התנגד בן־ישי רון דולר), אלפיים

 ששמע נבו, מכונית. תקנה שהאגודה
 שזה אמר בן־ישי, של התנגדותו על

 מכונית, קנתה האגודה עיסקו. אינו
 ובסופה נערכה, הפומבית המכירה

דולר. אלף 23 של ברווח האגודה יצאה
 בתחנת התקיים האחרון האירוע

 שעות כמה יום־העצמאות, בערב גל־ץ
ח המרכזי. המישדר לפני  דיין, דו

 שעות־ כל את מכר ראשי, כעורך
 שונות מיסחריות לחברות השידוד
 לחברה עלתה שעה כל חסות. שנתנו

 אותה ובמהלך דולר, אלפים ארבעת
 השירותרום אנשי התחייבו שעה

 החברה שם את פעמים שש להזכיר
 את לאזכר שתחת חשב דיין התורמת.

 יתן הוא המישדר, במשך החברה שם
 לדבר האיזכור על לוותר שמוכנים למי
 ניגש דיץ המיקרופון. דרך העם אל

 על לו והודיע בדישי של לחדרו
 והרים בתוקף, התנגד בן־ישי החלטתו.

ניסה דיין גבוהים. לטונים קולו את

 כעורך, להחליט זכותו על לעמוד
ויתר. לא בדישי

 להשתחרר חין ביקש לבסוף
 את עזב הוא השירותרוס. מעחכת

 כל את משאיר כשהוא בכעס החדר
 ולא הביתה הלך השולחן, על נייחתיו

 את השידור. לזמן למחרת, גם חזר
 כמעט לערוך נאלצה הארוך המישדר

דיין. של סגניתו בורמה, רחל לבד
 לשיחה דיין בא בבוקר הראשון ביום

 המפקד אותו הדיח ואז בן־ישי, אצל
כדובר-התחנה. מתפקיח
המרי סיפור התפרסם בוקר באותו

 ודבר). (חדשות עיתונים בשני בה
 בעיתונים. התראיין שחין זעם בן־ישי

 אפשרויות: שתי דיין בפני הציב הוא
 שיש השיב חין להתפטר. או להתנצל
 יודח. שהוא — שלישית אפשרות

 בו אותו והדיח המציאה על קפץ בן־ישי
במקום.

 עם לעבוד יכול שאינו טען בן־ישי
 לציטוט אימון. בו נותן אינו שהוא דובר
 עובד בין ״תיקשורת לומח. מוכן היה

 דפי מעל להיעשות צריכה לא למעביד
 אני עליו, בליבי לי יש אם העיתון.

 עליי. בליבו לו יש ואם בפניו, לו אומר
 אני העיתון. דרך לא אישית, לי שיאמר

 סגירת פנים בשום לקבל מוכן לא
התיקשורת." באמצעות חשבונות

 את בדישי היפנה נוספת ולתגובה
ה החדשה־ישנה, לדוברת הפונים תי  ב

 במשך התפקיד את שמילאה שושני,
 לטובת אותו שעזבה עד שנים, כמה
דיין.

ול הכלכליים, בעיתונים הפירסומים
כש הפוטנציאליים התורמים אל בוא

 יכולים לא שהם מוקדם, מידע בירך
בפניו." לעמוד

 בדרך־כלל. עובדת, הזאת השיטה
מסתבר. תמיד, לא אבל

 בדרכים פנו השירותרום מתרימי
 כרמל, שטיחי לתישלובת המקובלות
 אברהם חבר־הכנסת של שבבעלותו
 ודלפון. עני בדיוק לא שהוא שפירא,

 500 רק לבסוף לתרום הסכים הוא
 משרתים אינם כידוע, בניו, רוב דולר.

 אם לו חשוב לא אולי, ולכן, בצה״ל,
 ומיש־ מכשירי־טלוויזיה יהיו לחיילים

 תלמידי גם הזמן. את להעביר הקים
 מרמת־גן קורציק יאנוש בית־הספר

דולר. 500 של סכום ביניהם אספו
 השיא יום עצמו, ביום־העצמאות

המתרי יצרו השירותרום, מיבצע של
 בנק הגדולים. הבנקים בין תחרות מים

 ועד־העובדים עם ביחד הפועלים,
 בנק שקלים. מיליון 18 תרם שלו,

 העובדים, עם ביחד לעומתו, דיסקונט,
 תישעה— הסכום מחצית רק תרם

 לאומי בנק עובדי שקלים. מיליון
שקל. מיליון חמישה תרמו

 גדולות חברות לכמה הציע דיין
 העולה לחיילים, חדחכושר לתרום
 לתרום הסכים לא איש דולר. 7500
כזה. סכום

בידו לתרום היתה אחרת אפשרות
 מכשיר־טל־ הכוללת לחיילים, רית

 הבי־ ומישחקים. מכשיר־וידיאו וויזיה,
דלר. 5000 עולה דורית

 ,1983ב־ לשירותרום, דיין כשנכנס
 להתרמות. תוכן גם יתן שהוא החליט
 שניידת נהוג היה לבואו שקדמו בשנים

משד בארץ, מסתובבת גלי־צה״ל של
 את מעודדת וכך שונים ממקומות רת

 ליצור החליט דיין לתרום. האנשים
 מסוק הביא הוא יותר. גדולה אטרקציה
 בערים שונים, במקומות שהסתובב

 ראשי־העיריות את אליו הזמין שונות,
 ״הרים ופמליותיהם, עוזריהם על

התרומות. זרמו וכך אירוע״,
 19 על הכריז הוא אחרי־כן שנה
 תחת הארץ, ברחבי שונות צעדות
 אורגנה השנה השירותרום. סיסמת
זו. סיסמה תחת בירושלים, מכבי צעדת

 ישבו עצמו יום־השידורים לקראת
 את ושברו גלי־צה״ל בתחנת אנשים
 כל מבין פופולארי, קריין איזה ראשם,

 במיב־ חלק לקחת שהוזמנו הקריינים
 איש אמר: דוד השידור. את יפתח צע,
 על חשבו גלי־צה״ל! של קריין רק לא,

החליטו ולבסוף במיוחד, אהוד קריין

שפירא זדם
וזהו דולר, 500

 מפקד־ בל־ישי, לרון הכבוד את לתת
 אנסקי, שאלבס מסתבר התחנה.
 הודיע התחנה, של הפופולארי הקריין

 אינו במישדרי־שנור שהוא מזמן כבר
חלק. לוקח

 לתת רוצה שהוא החליט גם דיין
 מקריאת חוץ תוכן, קצת למאזינים
 שבכל קבע הוא וסכומים. מיספרים

 של דקות 20 לפחות יהיו שעה
לאוזן. ישעמם שלא כדי מוסיקה,
 של מיון היה דיין, שקבע נוסף, כלל

התור כל לשידור. שייכנסו התורמים
 גלי־ מעל יישמע שקולם רצו מים

 תורם יישמע שלא החליט דיין האתר.
 כך אחרת, דולר. 4000מ־ פחות שתרם
 ירצה תורם וכל סוף, לזה יהיה לא הניח,

למישדר. להיכנס
סדמסטי ענת




