
שילון: יגאל
 באוקטובר ו4ה־ ..עד

רוטציה!״ איו כאילו נעבוד
 ואשי, אמו8 ,,כתבת■
הטו!״ מאמו ואחו־כו׳

 לעשות מדרבנת ..התוכנית
ייאמנו!״ שלא דברים

 מישרד״הממשלה בתקציב לקצץ הדרישה בעידן
 מישרד של הנמרץ הסמנכ״ל שומר, אריה עם שוחחתי

 מנגנון את לייעל שהצליח בכך ידוע שומר ראש״הממשלה.
 שיפורים להכניס - זאת ועם בתקציבו, לקצץ המישרד,

במישרד. ניכרים
ה מ  בתקופת בתקציב שחל הקיצוץ שיעור •

כהונתך?
 מישרות 27 קיצצנו המצאה: לא זאת מהנתונים, קורא אני

המון! וזה המישרד, של מכוח־האדם
 האלה. הקיצוצים משמעות את מבין מישהו אם יודע אינני
 ראש־הממשלה מישרד מנכ״ל ראש־הממשלה, את משרת המישרד

 ישיבות כל שעות. גבי על שעות העובדים וייצמן, עזר והשר
 לכל ברור זה האם פה. מתקיימות הליליות, הישיבות השרים,

 סגן של באירוח טיפלנו שרותים? מצריך הזה שהדבר עם־ישראל
 מרגרט בריטניה ראש־ממשלת בוש, ג׳ורג׳ ארצות־הברית נשיא

 ומכוח־האדם הדל מתקציבנו הכל זה? כל את עושה מי תאצ׳ר.
לשם־כך. ונהגים טבחים הוספנו לא המצומצם.

הסוד? מה זאת? בכל זה את עושים איך אז •
 ולרדת דולר במיליון לרדת ״צריכים לי: אמר ראש־הממשלה

 גם אבל הכוח, בכל לצמצם שהצלחנו שמח אני בכוח־אדם.״
 על יודעים כולם שלא פה, המסורים לעובדים תודות הכל לשפר.
למדינה. תרומתם מידת

ממשלה
 רבים יתחלפו הרוטציה, עם חודשיים, בעוד •

 תוכניות על אכזבה חש אתה האם המישרד. מפקידי
לבצע? הספקת שלא

 יהיה מה יודע אינני רבים. שיפורים במישרד הכנסנו אנחנו
 לא זה אבל בתפקיד, שאשאר רוצים שהעובדים לי נדמה מצבי.
 ואברהם וייצמן בעזר וכמובן הבא, בראש־הממשלה אלא בי, תלוי

 נוסף וייצמן, של כעוזרו גם משמש אני פה. אני שבזכותם טמיר,
הסמנכ״ל. תפקיד על

 נמשיך רוטציה. אין כאילו נעבוד באוקטובר 14ה־ עד
 לא אם שגם מקווה אני המישרד. של ברה־אירגון בקיצוצים,

שנחזור. האפשרות קיימת ותמיד יימשכו. האלה הדברים אמשיך,
בדל; רסנה

 לסל־המט־ השקל הצמדת על הממשלה כשהחליטה
 אח המצדיק ראשי מאמר הארץ העיתון פירסם בעות,

 מאמר העיתון באותו הופיע אחדים ימים כעבור המהלך.
 הראשי. מהמאמר שהסתייג שווייצר, אברהם בידי חתום

עצמו. האיש אותו כתב המאמרים שגי שאת הסתבר

עיתונות
עמדתו. את לנו שיסביר משווייצר ביקשנו

 בא הזה המאמר כל מאמר־המערכת. את כתבתי שאני נכון
אותו. לייצר מוכרח הייתי בחטף.
 מביע מאמר־המערכת כותב. מי חשוב לא מאמר־המערכת את

בעט. המי׳זיקה יד רק הוא והכותב המערכת, רעת את
 בו. להרהר זמן הרבה לי שהיה מבלי מאמריו־,מערכת את כתבתי
 למסקנות הגעתי לחשוב, זמן לי כשהיה ימים, כמה כעבור
 הניגוד. את יוצר וזה משלי, למסקנות הגעתי הפוכות.

 עצמך? את לתקן רצית •
 והגעתי הנושא, על לחשוב זמן יותר לי היה פשוט לא.

 קודם ימים כמה שכתבתי ממאמר־המערכת, שונות למסקנות
אי״טלר דמית בחטף.

 אחרי כבר פופולארית שנעשתה תוכנית־טלוויזיה,
 האמריקאית התוכנית היא שלה, הראשון הפרק הקרנת

 ייאמנו. לא שכמעט סיפורים לצופה המביאה פלאים, פלא
 פונים אינם התוכנית שמפיקי חבל כמה לעצמי חשבתי

 שלא סיפורים וכמה כמה למצוא אפשר כאן כי אלינו,
 יגאל לבימאי הדעת, בבדיחות זה, את אמרתי ייאמנו.
 שאומנם כאן יודעים שלא מאוד התפלא והוא שילון,

 סיפורים וכמה כמה האמריקאית לתענית סיפקה ישראל
מדהימים.

מתי? •
 למפיק־התוכנית, קול ואיציק פז שלמה פנו שנים שלוש לפני

 אמר הוא מדהימים. דברים יש אצלנו שגם לו ואמרו לנסברג, אלן
 שישה וצילמנו לשטח יצאנו משדר.״ אני טוב, זה ואם ״צלמו. להם:

 לאחרים בקשר כבר, ששודרו יורע אני מהם שלושה קטעים.
לעקוב. הפסקתי פשוט
מדהי בדברים רק עוסקת שהתוכנית חשבתי •
העולם. בכל ולא באמריקה, מים

אנחנו. וגם יהודי, הוא המפיק אבל נכון. שזה חושב אני
כאן? צילמתם מדהימים צילומים איזה •

 איך רואים במילחמת־העצמאות. שהתעוור נגר על סיפור היה
 ולמסורים לסכינים מתחת ידיו את ומכניס שלו בנגריה עובד הוא

בן־ישראל. אפי של אבא זה אגב, כלום. לראות מבלי
 את צילמנו ירושלים. ליד המכושף הכביש על קטע צילמנו

 צילמנו גפרורים. של מראשים מדהימים פסלים העושה הרוסי
נקטעה. שלו שהיד לאיש יד חיבור של שלם תהליר

ה ת א  מפיקי של שיטת־העבודה שזו חושב •
סיפורים? לקנות פשוט האמריקאית, התוכנית

 אבל הסיפורים, כל את משיגים הם איך בדיוק יודע לא אני
 הזאת התוכנית גם כך בשיאים, חלק יש שלגינס שכמו לי ברור

אותם שיצלמו כדי מדהימים, דברים לעשות האנשים את מדרבנת

טלוויזיה
 חבורת־ או שהאדם ברגע איך להסביר קשה אחרת לתוכנית.
 מצלמות־טלוויזיה שלוש יש המדהים, הדבר את עושה האנשים

אותו. המצלמות
הישרא הקטעים את גם בתוכנית נראה אנחנו •
שלכם? ליים

 נחכה הישראלית. הטלוויזיה קנתה פרקים כמה יודע לא אני
ונראה.

י נ א  טלוויזיה כס\ז. הרבה שקיבלת מניחה •
ישראלית טלוויזיה לא זו אמרקיאית

 היא האמת אבל לי, תאמיני שלא יודע אני כסף. המון קיבלנו
 לא אני אבל אותי תהרגי חמש. עם משהו היה שזה זוכר שאני
ה החמש. מאחורי היו אפסים כמה זוכר ל א מי דני ש
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