
ר השני שהערוץ האופטימי□ אמרו שני□ 10 לפני ב ה□ ה■!□ פורץ. כ
השידורים

 7ב־ היה השני בערוץ הראשון שידור
 עורו־ נזכר היה," ״זה .1986 באוקטובר 1 1

 מפלי־ ראו שבו סרט, ״קטע פורז, אברהם הרין
 על חזר הקטע מוסיקה. ליוותה זה את מים.

דקה." כל עצמו
בק והוחלפו המים נגמרו אחר־כך שבוע

 הורחב לאט־לאט ישראלים. שירים של ליפים
 התקבלו אגב, כולם, הקליפים. שידורי מעגל

 ותיקוות מסויימת אויפוריה היתה בחינם.
דיברו. שנה. תוך שידורים על דיברו גדולות.

 טוקטלי, אורן הצטרף למינהלת־ההקמה
 טוקטלי, מקומי. ורדיו 2 ערוץ מנהל היום
בע אמונה וחדור נעים־שיחה סימפטי, אדם

 את התחיל שלו, הקטן הצוות ועבודת בודתו
 מישרד־האוצר. של התקציבים באגף דרכו
 שנת לטובת מישרד־האוצר את עזב הוא

 ואחר־כד לאומי, לביטחון במיכללה לימודים
הקמ על לעבוד כדי למישרד־הבריאות, הלך

 היה הוא רשות־האישפוז. פרוייקט של תו
 לא רשות־האישפוז אבל ראש־הפרוייקט,

 בתיקווה השני הערוץ אל נלקח וטוקטלי קמה,
יותר. מובטח יהיה הזה הפרוייקט שגורל

 מישפט־דמיאניוק. נפתח 1987 בתחילת
שה רעיון בכתבה העלה העיתונאים ״אחד
בשי במלואו המישפט את ישדר השני ערוץ

 מהרעיון התלהבנו הידיעה, את קראנו חי. דור
 השתמשנו בשידורים. התחלנו יומיים ותוך

 שצילמה הלימודית, הטלוויזיה של בצוותים
תיעודיים־היסטוריים." לצרכים המישפט את

״הח .1987 יום־העצמאות הגיע אחר־כך
 האיש פורז, אומר הקופה," כל על ללכת לטנו
שי יום ״ותיכננו ההקמה, על אחראי שהיה
 שידורים חצות. ועד בבוקר 9מ־ ארוך דורים
 רון אז■ הינחו הראיונות את מהאולפן. חיים

מאול נעשו והשידורים צוריאל, ושרי בן־ישי
 הכרזת היתה בעצם, זו, בירושלים. קסטל פני

רשות־השידור.״ על מילחמה
הכ את מייד הרימה רשות־השירור ואכן,

 ליועץ־ה־ רצו ואנשיה לעברה שנזרקה פפה
 יום־העצמאות, לפני יום מישפטי־לממשלה

 השידור. את למנוע האחרון הרגע של בניסיון
 שבסופו ער, ויכוח התנהל חריש של במישרדו

 היום עד המשמשת להסכמה, הצדדים הגיעו
 משותפת בעצה ייעשו שהשידורים אסמכתה:

רשות־השידור. לבין 2 ערוץ בין
שיתוף־פעו־ ״היה פורז, אומר ״בהתחלה,״

 סרטים לנו העבירו אפילו הם רע. לא לה
 שהיה פורת, אורי נתק. חל אחר־כך לשידור.

 מוצהר אוייב היה רשות־השידור, מנכ״ל אז
חיי שהם ואמר לשידורים התנגד הוא שלנו.

רשות־השידור." גג תחת להיות בים
 מעבר התרחבו ואף נמשכו, השידורים

 הצליח צוות־ההקמה שירים. של לקליפים
מחו״ל. וקונצרטים אופרות ולשדר להביא

 עם הגיע השני הערוץ של הגרול היום
 אוקטובר־ בחודשים ברשות־השידור השביתה
 לא יום. 50 נמשכה השביתה .1987 נובמבר

 התחיל השני והערוץ לתאם, מי עם היה
 תוכניות מהמנכ״ל ״קיבלנו טוקטלי: לשדר.
השי את לשדר התחלנו אז לשידור, שלהם
 רשות־השידור של במישדרים שלנו דורים

 קשה, במצב היינו השידור. שעות את והרחבנו
 לנו היו ולא תוכניות של מלאי לנו היה לא כי

 עשינו מורחבים. לשידורים והאמצעים הכלים
 סירטי־ המון ושידרנו סרטים לרכישת מסע

ותוכניות־ילדים." קולנוע
 הגיעה הגדולה, השביתה בזמן דווקא ואז,
 המפורסמת אסירת־ציון נודל, אידה לארץ

 ״איר־ טוקטלי, אומר יום,״ ״בתוך והוותיקה.
 שנקר ינון ויצלם. לשטח שייצא צוות גנו

 דרך נעשו השידורים מנמל־התעופה, שידר
 השני." הערוץ אנשי בעזרת אולפני־הרצליה,

קטלניות. בביקורות זכה אגב, השידור,
 לשלב הצעה הועלתה השביתה במהלך

 יעקבי, גד השני. בערוץ וחסות שרות תשדירי
 שהדבר כדי להצעה, התנגד שר־התיקשורת,

כשבירת־שביתה. יתפרש לא
 הטלוויזיה אנשי דרשו השביתה סיום עם
המישפטי היועץ השביתה. שבירת על נקמה

 הוועד־ רק שלפיה חוות־דעת, נתן הרשות של
 בין שיתוף־פעולה על להחליט רשאי המנהל

 וחסות שרות תשדירי על ובעיקר הערוצים,
פסק. החלקי שיתוף־הפעולה השני. בערוץ

 תקופה ״התחילה טוקטלי, אומר ״אז,״
שנפ שמצידו, לנו אמר פורת מתוחה. מאוד

 בחרנו עצמנו. בכוחות שנסתדר או לשדר סיק
 במידה פועלים אנחנו ומאז השנייה באפשרות

 את להם מעבירים אנחנו תיאום. של קטנה
מגי לא בדרך־כלל והם שלנו לוח־המישדרים

בים."
 תוכנית־ לבצע מסוגל אינו השני הערוץ
תק ואין מישדרים אין ארוך, לטווח שידורים

 לוחצת, כל־כך מיגבלה ועם זאת למרות ציב.
לה ביותר, מועטים באמצעים מצליחים הם

ר סירטי־קולנוע סדרות, המירקע אל ביא תו  ו
 על בנוסף מקוריות) כמה ניות־ילדים(ביניהן

ותוכניות־מוסיקה. קליפים
 סירטי־ בשוק ליבני יצחק ביקר באחרונה

 מנהל־ שנער, אורי עם ביחד כקאן, הטלוויזיה
 רכשו השניים השני. הערוץ של התוכניות

 אומר כסף," שאין ״זה תוכניות. כמה ביחד
 לשעבר רשות־השידור, מנכ״ל לשעבר ליבני,
י ימיי את לי ״מזכיר נד־צה״ל, מפקד ל  ט
 דווקא הזה ובמצב חלוצית אווירה יש צה־ל.
אין נחמדים. מאוד דברים לפעמים עושים

 עובדים סמכויות. של עניין ואין מריבות
 אידיאליים הם והיחסים הפסקה ללא קשה,

ונעימים."
 הנוגעים כל מפי הנשמעת דיעה אגב, זו,
 מקבלי־משכורות, 10 על מדובר כיום בדבר.

 אלברט סיוון, אקל שנער, טוקטלי, ביניהם
ואחרים. גורביץ קרלוס מור, יגאל גבאי,

ביורוקרטיה, אין מצומצם כל־כך בצוות
 אבטלה אין ועדי״עובדים, של בעיות אין

 תחלואים — במערכת סירבול אין סמוייה,
 כזה במצב ברשות־השידור. ומוכרים ותיקים

מוג ואינם גמישים יותר הרבה השידורים
מראש. וקבועות נוקשות לשעות בלים

ו אין נ  הסימן וזה השני, ווץ1חו על מויטיקאים של □,וינוח נ
ו ביותו הסוג נ  חנווח־ההנקה בקרוב. שידורים לנו יהיו שוא ו
ו נ שו שנים כמה מיואשות. נ  ולהאמין ויק, על לעגוו אנ

מוגבל בעלבון ה1 וגס בכבלים, להסתפק תצטוכו להבטחות?
• 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 )

טוקטלי מנהל
לעחץ מאישפח

 מעולם נערך לא תקציביות, בעיות בגלל
 בס־ אבל השני. הערוץ לשידורי סקר־צפייה

 שלמרות התברר, מזמן לא שנערך קר־צפייה
 השעה אחרי הכללית הטלוויזיה עם התחרות

 שעה אחרי 2 לערוץ צפייה יותר יש בערב, 8
 הקולטים מהתושבים 50* לפניה. מאשר זו

 יש בהם. צופים השני הערוץ שידורי את
 מתוכם 85* וכיום צופים של מתמדת עלייה

בשידורים. לצפות אוהבים

התוכניות
 הערוץ היה אמור המקורי התיכנון פי ^
כני לפני שנתיים מופעל להיות השני /

 ללוח־המישדרים והלוויין הכבלים של סתם
לחוד. מציאות לחוד, תיכנון היומי.

כך: נראה אפשרי לוח־זמנים
ף סו ב  יתחילו ינואר, תחילת דצמבר, •

 ובפתח־ בבת־ים בכבלים בטלוויזיה לשדר
 רחבי בכל וחצי, שנה תוך ובהדרגה תיקווה.
הארץ.
 29 מתוך 23ב־ הזוכים על הוחלט כה עד

 השונים. במיכרזים זכו יזמים שישה איזורים.
בש הזוכים ייקבעו הקרובה השנה חצי בתוך

האיזוריס. אר
 נוסף כבלים. ערוצי 24־20 יהיו איזור בכל

הכ הטלוויזיה ארציים: ערוצים יהיו כך על
והלוויין. החינוכית הטלוויזיה ,2 ערוץ ללית,

 המיכרז הלוויין. הוא בתהליך הבא השלב
 חודש בסוף ייסגר ביולי, שהוצא ללוויין,
למיכרז. הצעות הוגשו לא כה עד דצמבר.
 הם — והכבלים הלוויין — אלה שני
 בהם משקיעה אינה המדינה פרטיות. יוזמות

 מיליון 550 של השקעה על מדובר משאבים.
 מתוכם מיליון 50 הבאות. השנים בשש דולר

הלוויין. לשידורי
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