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נקיו־קס לחם
 הז■ יוצרת והרדיו הטלוויזיה ביתת **ץ

 שיש ההשפעה את לבדוק נדירה דמנות
 חיי — חיינו על אלה אמצעי־תיקשורת לשני

כפרטים. וחיינו החברה חיי המדינה,
 של מבול עליה נשפך השביתה שפרצה מאז
 אנשי״השידור, של לאידם ששמחו היו מילים.
 והנה בעולם, שולטים שהם להם נדמה שהיה
 המיקרופון כגודל חשיבותם גודל כי נראה

 שתמכו היו לרשותם. העומדים והמצלמה
 נגד מזימה הסיכסון־ בהמשך ושראו בשובתים,

 היו כללית. סגירה שהציעו היו הדמוקרטיה.
 השידורים חידוש שדרשו היו רפורמה. שתבעו
לאלתר.

 לי נדמה אך חשובים, עניינים הם אלה כל
 האלקטרונית האתנחה את לנצל יותר שחשוב

קטן. חשבון־נפש לערוך כדי
 מה — ורדיו טלווזיה בלי חיים יש אם

טיבם?
 מאי־ אחד כל חי ואיך החברה, מתפקדת איך

אלה? מכשירים בלי תנו,
ם מה ומכאן: ת ע ס ש  על ה

ו נ י י ם ח י מ י . ב ם נ ו ק י ת כ
להיפך? או חיינו, איכות את משפרים הם האם
 המדינה תיפקוד את משפרים הם האם

והחברה?
 להגיע כדי מספיק אינו ימים שחודש יתכן

 ללמוד אפשר בוודאי אך נחרצות. למסקנות
מאוד. הרבה זה מנסיון

■ ■ ■
האלקטרונית בדממה למצוא שאפשר תבן ^

הבסיסית: לשאלה תשובה
 הם הרדיו ו/או הטלוויזיה האם

מידע? או חינוך בידור, של מכשירים
 האלה המטרות שלוש כל את משרתים הם ואם

העיקרית? היא מהן איזו יחד, גם
 ממלכתי מונופול יש שבה במדינת־ישראל,

 על רציני דיון מעולם נערך לא השידורים, על
 רשות־השידור חוק את הכנסת חוקקה כאשר כך.
כלל. זו שאלה הועלתה לא

 הרשות לכישלון הסיבות אחת זוהי לדעתי,
פעולתם. שנות בכל וראשיה

 בידיו הופקד אם יודע שאינו מנהל
 או לחינוך מכשיר לבידור, מכשיר
 יידע איך — מידע למסירת מכשיר

לנהוג? כיצד
 מעולם הועלתה לא שהשאלה מכיוון
 נוצרו מאולתרת. תשובה לה נמצאה ברצינות,
 על כל־כך החביבה בדרך בשטח", ,עובדות

הישראלים.
 את להגדיר אפשר חודש, של דממה אחרי

פשוטה: בדרך המצב
 גרמה לא שהשביתה העובדה עצם

 לא שאיש ציבורית, התרגשות לשום
 לחידושם להביא כדי באריקדות על עלה

 קביעה בה יש השידורים, של המיידי
אותה. לאתר לדעת רק צריכים ברורה.

ו מ ו

 של העצום הרוב כי מוכיח זה
 (ואולי בעירך לטלוויזיה נזקק הציבור

ומכ לבידור. כמכשיר בילעדי) באופן
 אחרים, ממקורות לו סופק שהבידור יוון

 איש הרי מספיקים, תחליפים לו ונמצאו
התרגש. לא

 הם גם אך קצת׳ זעקו אולי ד״נסט׳ מכורי
 התנחמו הם התמכרותם. את חיש־מהר שכחו

המירקע. שעל האחרים הסרטים למראה
■ ■ ■ י הטל בין הבדל להיות היה צריך כאורה ך■
זו. מבחינה והרדיו וויזיה /

 (לפי •קר" מכשיר היא שהטלוויזיה בעוד
 הגדול), התיקשורתן מק־לוהאן, מרשל הגדרת

״חם". מכשיר הוא הרדיו הרי
 ביותר חשוב כמכשיר הרדיו משמש בישראל

הישרא במחלה מתפארים הכל מידע. למסירת
 בהקשבה ביטוייה את המוצאת המפורסמת, לית

ביממה. שעות 16 שעה, מדי לחדשות
 הישראלי אין מקובלת, תיאוריה לפי

 זו. שעתית זריקה בלי להתקיים יכול
אי-דד בו גוברת סוף־השעה בהתלךב

 החדשות גם שמא או מנוגדים?
בידור? של סוג אלא אינם בטלוויזיה

 אם משמע) (תרתי אמריקה את מגלה איני
 התיקשורת בתחום החוקרים מן רבים כי אציין
 שהחדשות כלומר: זו. למסקנה מזמן הגיעו

 הדין הוא בידור. של צורה כל קודם הם בטלוויזיה
 — הטלוויזיוניות תוכניות־המידע שאר לגבי

 וכיוצא הוויכוחים העימותים, הדיונים, תוכניות
באלה.

 בטלוויזיה אחד מיקצועי מראיין לפחות
 לא־אחת הכריז — לונדון ירון — הישראלית

 הצגה, בעריכת תפקידו את רואה שהוא מלא בפה
 אחרות, לתוכניות גם נכון זה תורה. בהפצת לא

ערבי־שבת. של בראיונות וכלה במוקד החל
 בטלוויזיה, להופיע הרגיל איש־ציבור, כל
 מכין משודר, לדיון מוזמן הוא החווייה. את מכיר

 (לפחות בוויכוח מבריק טענותיו, את בהקפדה
 היום, ולמחרת אשתו). ולדעת עצמו לדעת

 נוכח הוא הנלהב, הציבור לתגובות מצפה כשהוא
 הכל שאמר. למה לב שם לא שאיש לדעת

 על עניבתו, על המכובדת, הופעתו על מדברים
תנועות־ידיו. על המוגזם, האיפור

לוזיפן! או לביצה התרנגולת - למה קדם מה
הקח־ב המכשיר אל

 זמן מושלג נשאר לא הטלוויזיה ירקע **
ב. ר  הטלוויזיה־הישראלית שידורי מקום את ^/

אחרים. שידורים תפסו
 — ומלבדם השני. הערוץ שידורי בעיקר

 של שידורים קצת וגם הסיפריה. מן קלטות
הסמוכות. הזרות התחנות
י עסקו האלה התחליפים כל ב ב
דור.
 החדשות מלבד שידורי־חדשות, הוקרנו לא

 אחרי־הצהריים. 5 בשעה חרש ערב של הדלות
לחנך". ניסה לא התחליפים מן אחד שאף מובן

וסרטים. פופ של קליפ׳ס שידר השני הערוץ
 התחנות סרטים. של קלטות באו הסיפריות מן

 בידור היהודיים) (למאזינים סיפקו השכנות
בלבד.

 רואה הישראלי הציבור היה אילו
 לאספקת מכשיר בעירך בטלוויזיה

 נורא. חסך מהר חיש נוצר היה חדשות,
 שאי- משהו, שחסר מרגישים היו הכל

 היו הנרקומנים ככה. להמשיך אפשר
הסם. העדר על חמס צועקים

ה א ז ה. ל ר ק
מוכיח? זה מה

 רץ הוא מנוחה,
ביותר.

 העת, כל פועל הרדיו במכונית, יושב הוא אם
אחת. מהדורת״חדשות אף להחמיץ שלא כדי

 שעה. מדי להתחלף צריכות עצמן החדשות
 הכלל־עולמית), בי־בי־ס׳(במהדורה ה כמו שלא

 עצמן, החדשות אותן על שעה אחרי שעה החוזר
 חדשות שעה בכל להמציא ישראל קול נדרש
 דווקא לאו לספק, של במובן (״להמציא״ טריות
 כשאין מטושטש. הגבול אך פיברוק. של במובן

 מליצות הבאת על־ידי אותן ,ממציאים" חדשות,
 על להגיד מה להם שאין זמינים, פוליטיקאים של

 על רעתם את המביעים אך שבעולם, נושא שום
שבעולם.) נושא כל

הטלוויזיה, לחדשות כמו הרדיו, לחדשות גם
 עשו צה״ל גלי אמנם, אלקטרוני. תחליף נמצא לא

 עצמם, על שהטילו במיגבלות יכולתם, כמיטב
 של תחליף אינן מיבזקי־החדשות כי ברור אך

להן. שהורגלנו המלאות, לחדשות ממש
 האם חסך? מורגש האם כן, אם

 לנו גרמה ברדיו שביתודהחדשות
לכיבוש?? ניתנת שאינה לחרדה

 החדשות על ויתר הציבור שלילית. התשובה
 רבים בבי־בי־ס׳, נעזרו מתי־מיספר בנקל.

ד הקשיבו  התרגש לא בסך־הכל אך צה״ל. לנ
החדשות. בצריכת לפתע שנפער החור בגלל איש

בעי הוא, הרדיו תפקיד גם משמע:
 התחליפי והבידור הבידור. בשטח רך,

 אייבי (,,גלי־צה״ל״, גלי-האתר שעל
בהחלט. הספיק זרות) תחנות נתן,

■ ■ ■
 — השידור סוגי שני את הצבתי כאן **ד

 נגד זה ואף זה, מול זה — והמידוע הבידור̂ 
זה.

 אלה האם הספק. מתעורר כאן אך
ואף שונים, סוגים שני באמת מהווים

 שהם נדמה לשדרנים החדשות. לגבי גם כך
 השפעה להם שיש הציבור, דעת את מעצבים

 ואילו והעולם. המדינה עתיד על הרת״גורל
 ומן הקריינית של השימלה מן מתרשם הצופה

 המגיש, את מחבב הוא הקריין. פני של ההעוויות
להיפר. או

 מדבר החשובות החדשות בשיא
 למיטבח הולך או אורחיו, עם הצופה
בידור. בירה. להביא

 במכונית הנהג לגמרי. לא אך ברדיו. שונה (זה
 של גדושה מנה אחרי עליו, לעבור לחדשות מניח

 רצונית, פעולה זו אין אך וג׳ינגלים. מוסיקת־פופ
ץ הכתכה בעיתון, קריאה כמו מ א מסויים.) מ

תוכ־ ושאר החדשות כי הדבר פירוש ין̂ 
משפיעות. אינן בטלוויזיה ניות־המידע

 בפי לא אך מאוד. משפיעות הן
לבעליהן. שנדמה

 בירור של בדרך משפיעות הן אין
 אל הבעיות את מביאות הן אין אינטלקטואלי.

 הפיתרונות בין לברור לו ומאפשרות האזרח
השונים.
 כמעט בטלוויזיה, שמופיע מי כל שיודע כפי

 באופן כלשהו נושא בטלוויזיה לפתח ואי-אפשר
 והוגי־דיעות אנשי־ציבור מאות ראיתי רציני.

 בבנייךהטלוויזיה מאולפן־השידור יוצאים
 כאילו פניהם, על ומפח־נפש אכזבה של כשהבעה

נסוג. מישגל של חווייה עתה זה עברו
 רק כמעט עשוי מירקע־הטלוויזיה

 הוא אין בן־אדם. של פניו אחד: לדבר
פנים. מציג הוא בעיות. מציג

 בני־אדם בין מתרחשת הטלוייזיונית הדראמה
 הגברת או קריסטל הם אלה אם חשוב ולא —

 יצחק או בר״נסט׳, שמה) את (שכחתי השניה
במבט. פרס ושימעון שמיר

הפו על הטלוויזיה של העיקרית ההשפרעה

 ענייניים דיונים של מרמה בהורדתה היא ליטיקה
אישיים. עימותים של לרמה

 של הגדולים הנושאים הסיבת כלומר,
רכילות. של לעניץ חיינו
 המוסיף כתבלין, באה כשהיא ברכילות רע אין

 אבל רציניים. לעניינים פיקנטי טעם קצת
ם באה כשהיא אסון היא הרכילות ו ק מ ה ב

הרציניים. בעניינים טיפול
 של עולם אינו הטלוויזיה של הפוליטי העולם

 שואה ושלום, מילחמה — חשובים נושאים
 אופי החברה, טיב המצפון, חופש גרעינית,
הסביבה. איכות המישטר,

אי וקנוניות תככים של עולם זהו
עליי של הדדיות, השמצות של שיות,

פוליטיקאים. של וירידתם תם
מתענ אינם האזרחים רוב כי לטעון אפשר

 הגדולים הנושאים באלה. אלא ממילא יינים
 דברים לקלוט יכולים הם אין אותם. משעממים

רכילות. באמצעות אלא
 שהוצגה השאלה ממתעוררת כן, אס

 חינוך? או בידור בהתחלה:
 וכמה כמה אחת ועל זה, מכשיר של תפקידו האם

 לממשלה, השייך מונופוליסטי מכשיר כשזהו
האזרחים? את לבדר הוא

 לחובתם המודרני התחליף הוא האם
 ״לחם להמונים לספק רומא קיסרי של

וקירקס״?
 הריעה את הביע כאשר מודעי יצחק צדק האם

 הקשישה לאמא לספק הוא המדינה תפקיד כי
 לישון? הליכתה עד רצוף בידור שלו

■ ■ ■
בטלוויזיה כמו — הישראלית בטלוויזיה ש ^

 ורציניים, מוכשרים עיתונאים — העולמית
 למחשבה לעורר מוסמר, מידע למסור המבקשים
דעת־הקהל. על ולהשפיע

להז אפשר זו. במשימה מצליחים אף והם יש
היש הטלוויזיה של שידורים וכמה כמה כיר

 בולטת: (דוגמה מאוד. השפיעו שאכן ראלית
פולארד). אן על מישעל ניסים של המישדר
 יודעים הרציניים השדרנים גם אולם

 לעטוף עליהם להשפיע, רוצים הם שאם
 ירצה אם ב,,הצגה׳׳. שלהם המסר את

 טוב כתב־טלוויזיה — לאו אם בכך,
ובדרן. בימאי גם הוא

 איש־ מצליח ה״שאו" באמצעות לאמר: אפשר
 הרחבים להמונים להעביר בעל־מצפון טלוויזיה

 דרו בכל לציבור מגיע היה שלא חשוב, מסר
 את לעטוף הצורר לאמר: גם אפשר אך אחרת.
 את מוריד הצגה של בסממנים החשוב המסר
בידור. של לדרגה עצמו המסר

נכונים. הדברים שני
 היא הטלוויזיה של ביותר העמוקה ההשפעה

 היא הצופה. של והערכים המושגים עולם על
 הנכנס האדם כי הקולנוע, מאשר יותר משפיעה

 של לעולם נכנס שהוא יודע הקולנוע לאולם
הא החיים מן עצמו את מנתק שהוא חלומות,
 ולחדר־ לסלון החודרת הטלוויזיה, ואילו מיתיים.
מתיי היא להיפך. מרחק. יוצרת אינה המיטות,

עצמם. החיים את להוות מרת
אלי של עולם מראה הטלוויזיה אם
 העולם. בזהו לצופה: אומרת היא מות,

 היא מותרות של עולם מראה היא אם
לה החיים צריכים כך לצופה: אומרת

יות.
 בידור, של באיצטלה נעשה זה שכל מכיוון

ביקורת. ללא המסר את הצופה יונק
 כמו — מאמר קורא האיש כשאותו

 שלו. חוש־הביקורת פועל — זה מאמר
 יושב כשהוא ופוסל. מקבל מעכל, הוא
שו שלו חוש־הבייקורת המכשיר, מול
ביתר. רה זה הרי בת. ■ ■ ■
 אותה, לבטל אי־אפשר קיימת. טלוויזיה ך*

 (הו, המכונית. את לבטל שאי״אפשר כפי 1 1
 חזרנו אילו להיות, היה יכול זה נחמד עולם איזה

סוסים!) על לרכוב כולנו
 שעליהן הרבות, שהרפורמות כלל בטוח אינני
 מאוד יתכן כלשהו. לשיפור יביאו כיום, מדברים
ולש להכפיל עלול השני הערוץ ההיפר. שיקרה

 בתוספת הראשון, הערוץ מיגרעות כל את לש
משלו. מיגרעות כמה

 והרדיו. הטלוויזיה על רציני ויכוח בארץ חסר
איכ מתנהלים התבססו, נולדו, האלה המכשירים

מח בלי הכל — כישרון) בלי או (בכישרון שהו
והתוצ ההשפעות ניתוח בלי ארוכת־טווח, שבה
 מיפי והתנצחויות קטנים תככים של בעולם אות,

עלובות. לגתיות
נראה. גם זה וכך


