
המהפכהשידורי

בהעורךדקל,ירוןצה״ל,גלימפקד

כולםולאהיסטורי.ארגונישינוי

מרוצים

טוקרנתי

שקורהמה

בגל״צעכשיו

71xnטוקרבתי

אתריענןהיסטורי,ארגונישינויבהערךלתחנה,חזוןגיבשגל״צ,חוקאתהעבירדקלירוןצה״ל,גלילמפקדשמונהמאז

שינהשכר,הפחיתטאלנטים,כמהפיטרהואבדרךהשידורים.בלוחמשמעותישינויומתכנןהחדשותמבזקי

טוקרנתימאתמהשטחדיווחיםהעובדים.בקרברבהמרירותלעוררוהצליחלפוליטיקאיםהתקרבאידיאולוגיה,

^•^
מחווהערבצה״לגליקיימהאפרילסוף

צביאורילמשורראביבתלבנמלמיוחד

סבאג.ערןשלתוכניתובמסגרתגרינברג,

snrqr^rשהוקדשודומים,אירועיםשנילאחרזההיה

שהפעם,אלאטרוצקי.לאוןולמהפכןגורדוןלא.ר.

המפהשלהימניהצרעםהמזוההבמשוררהבחירה

וחציבשנהגל״צמפקדשלבעיקרהיתההפוליטית

דקל.ירוןהאחרונות,

שת־הרמותבבחירתלהתערבדקלהחליטמדוע

ככב

$TS1$שתככב$TS1$

$DN2$שתככב$DN2$?לאדקלפניו,עלשואלים,מיאתתלויבאירוע

אתלאזןשלוהרצוןאתהתחנהאנשיבפנימסתיר

אבלמדי״.״שמאלנייםמתכניםולהימנעשידוריה,

עבורכימשוכנעיםומהווהמהעברבגל״צבכיריםכמה

הימנימהצדגיבוילקבלבניסיונותיונוסףצעדזהדקל

בע־היהסבורים,הםהאירוע,הפוליטית,המפהשל

בורו

$TS1$בעבורו$TS1$

$DN2$בעבורו$DN2$וגםמהקואליציה,פוליטיקאיםלהזמיןהזדמנות

)שלאשרהורעייתונתניהובנימיןהממשלהראשאת

האינטרסיםאתלקדםבמטרהדבר(,שלבסופוהגיעו

התחנה.של

סביבהערבאתלערוךההחלטתהדקל,מבחינת

לתתאחרהגיוניבנימוקמגובהגרינברגשלדמותו

אירועיםשעורכיםלפנינערץישראלילמשוררכבור

שלתפקידהכיסבורדקלמהעולם.למשורריםאחרים

למשו־אירועשתערוךוראוידעת,להרחיבהואגל״צ

רר

$TS1$למשורר$TS1$

$DN2$למשורר$DN2$עליהופעלו״לאכיאומרסבאגכזה.גודלבסדר

בפוליטיקה״.מעורבלאאנילחצים.

שלהימנילצדלרוץדקלשללשאיפההסימנים

2012באוקטוברקורם.עודהתחילוהפוליטיתהמפה

הוציאהתחנה,למפקדשמונהלאחרחודשיםכמה

החליטשדקלכךעלרשמיתהודעהצה״לגלידובר

של״ענייןאשדותיזהרשלשירואתלשידורלפסול

בפעילותוהאכזריותההרגעלמחאהשמביעהרגל״,

סיכמנוכברודקלשאשרותאףבשטחים.צה״לחיילי

בראיוןיושמעלאשהשירמוקדמתבפגישהביניהם

פסלשהואהודעהלהפיץדקלטרחאשדות,עםשנערך

מקום״איןכיאזהסבירוצה״לבגלילשידור.השיראת

ובזהמגנהשירמופגןבאופןהיוםלחגוגצה״לבגלי

״זוכיאומריםבתחנהבכיריםאבלצה״ל״לחיילי

לאיזהלמעלהלאנשיםלסמןדקלעבורהזדמנותהיתה

התחנה״.אתלוקחהואכיוון

פסילתועלוההודעההאירועקיוםסביבהטענות

השו־הגליםבתוךאחתטיפהרקהןאשרותשלשירו

צפים

$TS1$השוצפים$TS1$

$DN2$השוצפים$DN2$האחרונים.בחודשיםהצבאיתהרדיותחנתאת

שקטלאשנה,30כ-מזהומוערךותיקעיתונאידקל,

יצ־קודמו,שללנעליושנכנסמאזהשמריםעללרגע

חק

$TS1$יצחק$TS1$

$DN2$יצחק$DN2$,אתהעבירהואברק.אהודידיעלשהודחטוניק

ארגונישינויוערךצה״ללגליחזוןגיבשגל״צ,חוק

מח־ראשישלפיטוריםגםשכללבתחנההיסטורי

לקות

$TS1$מחלקות$TS1$

$DN2$מחלקות$DN2$מבזקיאתריענןדקלבתחנה.מוערכיםובכירים

בלוחמשמעותישינויעלאלהבימיםושוקדהחדשות,

כרינבחרלאהואמבחינתו,התחנה.שלהשידורים

אלאבתפקיד,לקודמיובדומההקיים,המצבאתלשמר

צה״לגליאתלשנותובעיקרמהפכהלעשותבא

יותר.צעיריםלמאזיניםאותהולהתאים

הואשבההדרךואולידקל,שמובילהמהפכותאבל

ביקורתכלפיוגורריםהאישית,והתנהלותוזאתעושה

טו־שםצה״ל.בגליבכיריםגורמיםמצדנעימהלא

ענים

$TS1$טוענים$TS1$

$DN2$טוענים$DN2$חיבוריםליצורמיוחדיםמאמציםעושהדקלכי

והצבאי;הפוליטיבדרגההחלטותמקבליעםפוליטיים

למצואכדילטענתםהתחנהשידוריאת״לאזן״מנסה

פיטוריםמהלכיומבצעפוליטיים;גורמיםבעיניחן

בתח־מרכזיותדמויותשלבמחלוקתושנוייםקשים

נה.

$TS1$.בתחנה$TS1$

$DN2$.בתחנה$DN2$התנהלותוצורתעלגםנשמעתביקורתמעטלא

בתחנה.בכיריםמולהאישית

הגדולהספר"בית

לעיתונאים"ביותר

גםהתקשורתי,בשדהמוזרעוףהיא)גל״צ(צה״לגלי

הפועלתארצית,רדיותחנתהיאהבינלאומית.ברמה

והנוער,החינוךחילשלכיחידהשנה,63זהבצה״ל

הביטחוןמשרדסדיר.בשירותחייליםגםבהומועסקים

ומתשדירימפרסומותהכנסותלצרהתחנה,אתמממן

שירות.

היתרביןמטרותיההוגדרוהתחנהנוסדהכשרק

יעילקשראמצעיוהתגוננות,ביטחוןמכשירלהיות

לחינוךמכשירהמילואים,וצבאהסדירהצבאלכוחות

הלשוןולהנהלתהעוליםלקליטתואמצעיוהעםהנוער

הם9070התחנהשידורימרביתכיום,הארץ.וידיעת

צבאיים.לא

לתחנותישראלית;המצאהאינהצבאית״תחנה

ראינו30ה-שנותמאמצעבאירופהשורשיםישכאלה

לפנותשרצווהבריטייםהאמריקאייםבכוחותזהאת

מוטיר״ראומרמרוחקים״,באזוריםשלהםלחיילים

נתניה.במכללתלתקשורתהספרביתדקאןנייגר,

סיני,בעומקמעוזיםהחזיקצה״לשבהתקופה״היתה

להםשערךלסיורבגל״צהמחלקותראשיאתדקלזימןבמאי

כולםהתיישבושאחריוחולדאי,רוןאביב,תלעירייתראש

חשבוןעלאביבתלבנמליונההיוקרתיתבמסעדהלארוחה

הבינולאאנשיםבתחנה.בעברהיהשלאמשהו"זההעירייה.
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התחנותשלהמקורילמודלדומהצורךהיהאוליואז

משדרתכשהתחנהאנומליהישכיוםאבלצבאיות,

לאזרחים״.

המ־בגופיםישראלעיתונאישלהראשונההשררה

שדרים

$TS1$המשדרים$TS1$

$DN2$המשדרים$DN2$אילון,יעקבדיין,אילנהכמוגל״צ,בוגריהם

הכיהספרבית״זהאחרים.ורביםנויבךקרןגולן,אריה

כבדה״,אחריותוזולעיתונאים,בישראלכיוםגדול

להגיר.דקלנוהג

אתלסגורקריאותמעטלאנשמעוהשניםבמשך

אינטרסיםבעליגורמיםגםכמובןביניהןהיוהתחנה.

להגדילשרצוהאזוריות,מהתחנותבעיקרמסחריים,

אבלמפרסוםובהכנסותבהאזנהשלהםהנתחאת

לבנת,לימורהשרהכמומרכזיים,פוליטייםאישיםגם

כרמטכ״ל.בתקופתוברק,אהודואף

לאח־נשמעותאינןכמעטכברהאלההקריאות

רונה,

$TS1$,לאחרונה$TS1$

$DN2$,לאחרונה$DN2$העיתונאיםשהובילועיקשמאבקלאחרבעיקר

״בעולםברקאי.רזיהואשבהםהבולטבתחנה,הבכירים

שקו־כמוולאראוי,ציבורישידוריששבואידיאלי,

רה

$TS1$שקורה$TS1$

$DN2$שקורה$DN2$בתחנההצורךאתמייתרהיהזהבישראל,כיום

ביקורתיקולשאיןהוא״הענייןנייגר.אומרצבאית״,

התקשורתיבפלורליזםתפגעצה״לגליוהורדתכזה,

שקיים״.

הואהתחנהמפקדבפניכיוםהעומדהמרכזיהחשש

והולך.עולההממוצעשגילםמאזיניה,אתתאבדשהיא

האקטואליהבמשדריב׳רשתמולהובילהשגל״צאף

אתעיניולנגררואהדקלהאחרון,tgiבסקרבבוקר

ויותר.40ל-שמגיעהתחנה,מאזינישלהממוצעהגיל

הממוצעשהגילהעובדהגםנמצאתדקלשלעיניומול

לש־שצריךסבורהואזהואת53הואגל״צמגישישל

נות.

$TS1$.לשנות$TS1$

$DN2$.לשנות$DN2$היתהגל״צשלהמרכזיתהתחרותשבעברבעוד

בתחרותמאמציועיקראתממקדדקלב׳,רשתמול

צעירים.ויותריותרשמושךהאזורי,הרדיומול

השי־היההזהבהקשרהראשוןהמשמעותיהשינוי

נוי

$TS1$השינוי$TS1$

$DN2$השינוי$DN2$קופצנילקליפהתחנהשלהחדשותמבזקישל

בתחנהגורםעכשיו״.שקורה״מההסלוגןתחתוקצר,

דקלעשההמהדורהשינויעלהעבודהאתכימספר

לאחרורקבתחנה,אנשיםשניים־שלושהעםבחשאי,

בכיריאתאליוזימןהואהופקוכברהחומריםשכל

להתייעצות.התחנה

המ־וכלהחליט,והואסגורכברשהכלברור״היה

טרה

$TS1$המטרה$TS1$

$DN2$המטרה$DN2$כךפעלהוארעתנו.אתלשמועכאילורקהיתה

כשכינסגל״צ,חזוןבגיבושכמונוספים,בתחומיםגם

המסמךאתלאשרצריכיםשאנחנוברורוהיהאותנו

עלויתרהוא״בפועלבתחנה.בכיראומרכתב״,שהוא

׳כלאומהשטח׳׳מדבריםכמוגל״צ,שלותיקיםערכים

התחנה״.שלבתרמיתיפגעוזההזמן',

נע־החדשותהמהדורותעלהעבודהדקל,מבחינת

שתה

$TS1$נעשתה$TS1$

$DN2$נעשתה$DN2$עלבגל״צהאחראייםהגורמיםעםהתייעצותתוך

במ־צורךשוםהיהולאוהאקטואליה,הקריינותתחום

עורבות

$TS1$במעורבות$TS1$

$DN2$במעורבות$DN2$עשויההיתהשזוגםמהנוספיםאנשיםשל

החרשות,המהדורותלתקשורת.הענייןלדליפתלגרום

מטהועבודתפיילוטיםעשרותלאחרנעשומבחינתו,

ואיכותי״.טובל״מוצרשהובילהמאומצת,

נד־החרשותבמהדורותהשינוידקל,שללשיטתו

רש

$TS1$נדרש$TS1$

$DN2$נדרש$DN2$לקהלילפנותעיניולנגדשהציבמהמטרהכחלק

משוכנעיםלאבתחנהשבכיריםאלאיותר.צעיריםיעד

ציבורית,תחנההיאצה״ל״גליהנכון.הואהזהשהיער

בכיראומרלציבור״,איכותייםתכניםלספקשצריכה

אלאהאזורי,הרדיולהיותאמוריםלא״אנחנובתחנה.

הטענותאתרוחהדקללציבור״.איכותישידורלתת

כעתבגל״צשינוייתבצעלאאםמבחינתו,האלה.

כלל.רלוונטיתתהיהולאמאזיניהאתתאבדהיא

מת־יותרעצמןאתמוכיחותוגלגלצצה״ל״גלי

מיד,

$TS1$,מתמיד$TS1$

$DN2$,מתמיד$DN2$יהיהשלאכךהחדשותי,לענייןהמענהמבחינת

יוצאפתרוןהיאגלגלצישראל.קולתחנותאתרק

שבתקופתושלונסקי,משהאומרלצעירים״,הכללמן

תחנההיאצה״ל״גליגלגלצ.אתהקיםגל״צכמפקד

לשלבצריךאבללהיות,צריכההיאושםאקטואליה

צעירה״.רוחעלולשמורצעיריםיותרבה

מעונייןשהואהאמיתיתהמהפכהדקל,מבחינת

החייליםבתמהילשינוילגמרי:שונהבתחנהלחולל

אפשרותלהסדירבתקופתופעלדקלבה.המשרתים

כדיפועלהואוכיוםמהפריפריה,חיילים20ל-לינה

דקלנוספים.לחייליםהלינהאפשרותאתלהרחיב

חייליםשיותרכמהלקלוטיעדעיניולנגדרואה

ובעיקרפריפריהתושבידתיים,מודדות,מאוכלוסיות

בתקופ־עודבפועלשהתחילהשינוי,אתיופיה.עולי

תו

$TS1$בתקופתו$TS1$

$DN2$בתקופתו$DN2$שבקורסלכךהביאהתחנה,כמפקדבניהואבישל

מיישובימהמשתתפים%04היוהאחרוןהעיתונאים

היעדנשים.היו609ו-כיפותחובשיהיו2570פריפריה,

מבניהבאבמחזורחיילים30לקבלהואכיוםדקלשל

לאוכלוסיותלהיפתחצריכהגל״צהאתיופית.העדה

מתקנתהעדפהליצורומתכווןמבהיר,הואנוספות,

הקבלה.בתנאיהקלהכוללמהפריפריהלחיילים

סדרלעשותצריךהיהשמישהוכךעלחולקאין

שהש־בתחנה,המחלקותראשיגםהצבאית.בתחנה

תתפו

$TS1$שהשתתפו$TS1$

$DN2$שהשתתפו$DN2$הת־ריבויכיהודודקל,שקייםמיוחדתבסדנא

פקידים

$TS1$התפקידים$TS1$

$DN2$התפקידים$DN2$כפילויותשישהתחנה,בתפקודסרבוליוצר

הפעילותאתלייעלאפשרהתחתונהושבשורהרבות,

לתחנה,כסףלחסוךוגםהשידוריםאתלשפרגם

שק־מיליונישלגירעונותהאחרונותבשניםשצברה

לים.

כל

$TS1$שקכל$TS1$

$DN2$שקכל$DN2$אדי־מוטיווציהלומייחסיםדקלשלמכריו

רה.

$TS1$.אדירה$TS1$

$DN2$.אדירה$DN2$מסייםולעתיםבבוקר00:7ב-לתחנהמגיעהוא

זמיןתמיר״הואהלילה.שלהקטנותבשעותהיוםאת

מהמפקדיםהלקאצלהיהשלאדברוזהשאלה,לכל

של־כךעלחולקגםאיןבגל״צ.אומריםהקודמים״,

דקל

$TS1$שלדקל$TS1$

$DN2$שלדקל$DN2$השי־רשותבעיקרמוערך,כעיתונאירבניסיון

דור,

$TS1$,השידור$TS1$

$DN2$,השידור$DN2$״הכלומגישפוליטיכתבשימששבהןמהשנים

ביקורתלמתוחהיססלאהואשניםבאותןדיבורים״.

פוליטיים.גורמיםעלחריפה

מעו־בשורהלכאורההיהסוקולוב,פרסזוכהדקל,

ררת

$TS1$מעוררת$TS1$

$DN2$מעוררת$DN2$שס־ישחבריובקרבגםאבלגל״צ,לאנשימאוד

בורים

$TS1$שסבורים$TS1$

$DN2$שסבורים$DN2$המנהללתפקידהעיתונאימתפקידהמעברכי

גורםהניהוליהניסיוןחוסרכישטענוהיועבורו.מורכב

אישיותוזוכיטועניםאחריםרבות.טעויותלעשותלו

כדיהכליעשה״הואלתסיסה.התחנהאתשמביאה

בגל״צ.בכיראומרבתחנה״,חותמואתלהותיר

בתח־המסדרונותשיחרוויהאחרוניםבחודשים

נה

$TS1$בתחנה$TS1$

$DN2$בתחנה$DN2$ובחששותהחדשהמפקדעלתרעומתמעטבלא

יהיוהקרוביםהחורשיםהתחנה.עתירלגביכבדים

כוססיםהתחנהבכירימאנשיה.רביםעבורמכריעים

ללוחבנוגעההכרעותלקראתאלהבימיםציפורניים

שדקלמשמעותישינויהתחנה,שלהחדשהשידורים

לאשידוריםלוחשבהןשנה15לאחרלבצעמתכוון

למצואבכיריםמגישיםעשוייםממנוכתוצאהשונה.

בחוץ.עצמם

ומחוברמקצועי"הגון,

פוליטית"טוב

ועברשנה,30לפניבגל״צדרכואתהחל49דקל,

מפלגות.לענייניכתבהיההבולטתפקידועשור.בה

אתשהחלגל״צמפקדימביןהראשוןהואלמעשה,

הגון,בחורהואבתחנה,שהואשמח״אניבתחנה.דרכו

אומרצה״ל״,גליאישוהואלעבודבאהואמקצועי,

חשוב״.וזהפוליטית,טובמחוברגם״הואשלונסקי.

כש־עבדישראל,וקוללערוץדקלעברמכןלאחר

נתיים

$TS1$כשנתיים$TS1$

$DN2$כשנתיים$DN2$השידור,לרשותוחזרדרכובתחילתבערוץ

בוושינגטון.הכתבשימששם

כמ־דקלאתבתחילהרצולאכללגל״צאנשירוב

פקד.

$TS1$.כמפקד$TS1$

$DN2$.כמפקד$DN2$גולןגםהגיעגל״צלמפקדבמרוץהסופילשלב

וכיוםישראל״טוב״בוקרמגישותיק,גל״צאישיוכפז,

בכיריםעלהמועדףהמועמדשהיה10חדשותמנכ״ל

שמלכתחי־הסיבהשזוסבוריםדקלבסביבתבתחנה.

לה

$TS1$שמלכתחילה$TS1$

$DN2$שמלכתחילה$DN2$דקלבנוסף,שינויים.לבצעהזדמנותלוניתנהלא

ההע־בחוזיקשייםשלסוערתבתקופהלתחנההגיע

סקה

$TS1$ההעסקה$TS1$

$DN2$ההעסקה$DN2$הסבוךבתחוםלהתערבונאלץהתחנה,אנשישל

שלו.הקדנציהבתחילתכברהזה

לה־תדירותלעתיםנוהגדקלעמו,שיחהבמהלך

רים

$TS1$להרים$TS1$

$DN2$להרים$DN2$כשחשובבנחרצותהשולחןעללחבוטאוקולואת

בידיושישהעוצמהאתדיוקם.עלדבריםלהעמידלו

שיחולבניושובשובלהבהירנוהגהואהתחנהכמפקד

החל־עלביקורתשמתחוהיובתחנהלמאזינים.וגם

טתו

$TS1$החלטתו$TS1$

$DN2$החלטתו$DN2$ששודרולתוכניותקידוםתשדירלאווירלהעלות

פו־אלוהיםשלקולונשמעכשבפרומוהמרינה,מרחבי

נה

$TS1$פונה$TS1$

$DN2$פונה$DN2$לתורלצאתלוומורהרבנו(משה)בתפקידלדקל

הארץ.את

חוקהעברתברורמשמעותיהישגעלחתוםדקל

ללאגל״צפעלהשניםשמונהבמשךבכנסת.גל״צ

השי־ותשדיריהחסויותלשידורבנוגעקבועהחקיקה

רות

$TS1$השירות$TS1$

$DN2$השירות$DN2$שנתיתקציבמתוךשקלמיליון2.91ל-שאחראי

משרדמתקציבמגיע)השארשקלמיליון40כ-של

לשדרלההמאפשרהחוקהוארךשנהבכלהביטחון(.

שעה.בהוראתנוספתבשנהחסויות

בחקיקהלהיאבקבעברניסוהאזוריהרדיואנשי

עלבאהדברכיבטענהלפרסם,מגל״צולמנועהזאת

שקוב־פשרהבעקבותהשארביןכעתאבלחשבונם,

עת

$TS1$שקובעת$TS1$

$DN2$שקובעת$DN2$צה״לבגליבשעהחסויותרקות5.4רקשישודרו

מפרסום.ההכנסותאתלהגרילמתכוונים

בפ־דקלמצדכרוכההיתההחוקשהעברתאלא

עילות

$TS1$בפעילות$TS1$

$DN2$בפעילות$DN2$בערוצימחבריורביםכמומאומצת.לובינג

נאלץהמוערךהפוליטיהכתבהמסחריים,הטלוויזיה

פוליטיקאיםשלפתחיהםעללחזרהאחרונהבשנה

ח״כיםעםארוכותשעותלהסתודדהצדדים,מכל

בחקיקה.לתמוךאותםולשכנעושרים,

בעייתית,אינהבתחוםשלושהמעורבותסבורדקל

מבחינתו,התחנה.שידוריעלהשפעהלהאיןעודכל

ירכושולאהשחורה,העבודהאתיעשהשהואהיהעדיף

המ־המרדדקל,לפיביקורת.ויחטוףלובינגשירותי

רכזי

$TS1$המרכזי$TS1$

$DN2$המרכזי$DN2$עלמשפיעההזאתהפוליטיתהמעורבותאםהוא

לחלוטין.שליליתהתשובהומבחינתוהתחנהשידורי

ומ־בישראל,ביותרהחופשיתהיאסבור,הואהתחנה,

סקרת

$TS1$ומסקרת$TS1$

$DN2$ומסקרת$DN2$תחומיםוגםהפוליטיתהזירהאתגםבהוגנות

התקשו־גופילעסוקחוששיםשבהםושלטון,הוןשל

רת

$TS1$התקשורת$TS1$

$DN2$התקשורת$DN2$.הסיקורהיאמרגיש,הואלכך,הראיההפרטיים

לאהיאאםגםבתחנה,הרפזלפרשתשניתןהנרחב

הביטחון,במערכתאובצבאבכיריםלגורמיםנעימה

ברק.אהודאותושמינהלאישולא

בכיריםעםהרוקקשרליצורצורךגםמרגישדקל

לאנ־לסקר.פעםלאצריכההתחנהשאותםבצה״ל

שי

$TS1$לאנשי$TS1$

$DN2$לאנשי$DN2$צה״לביחידותביקוריםועודעודנערכיםהתחנה

בתחנה.לביקוריםמגיעיםבכיריםוקציניםהשונות,

ממערכתחלקשכראשטבעיאךזהדקל,מבחינת

גורמיםעםהדוקיםקשריםעלישמורהואהביטחון

העובדהכיטועניםאותוהמבקריםאךבצבאאחרים

גורמתהביטחוןמערכתשלשולחנהעלסמוךשדקל

קודמיומאשריותררחוקאחדצערללכתפעםלאלו

במערכת.בכיריםעםלהתעמתולאבתפקיד,

האחרונהבשנהקבעצה״לדוברלדוגמה,כך

חיילים.עםלראיונותבנוגעיותרקשוחותהוראות

השירתרוםשידוריאתלהפסיקדרשגםצה״לדובר

אנשישלרוחםלמורתשנה,33מזהבראשונה2012ב-

אומריםהאלה,האירועיםהחייל.למעןוהאגודהגל״צ

להתעמתהסכיםלאשדקלמשוםרקהתרחשובגל״צ,

צה״ל.דוברעם

ביןהקשראתלחזקמאורשחשובמכחישלאדקל

צבאית.בתחנהשמדוברלשכוחאסורכילצבא,התחנה

הק־אתלחזקהרצוןביןקשרשאיןמדגישהואואולם

שר

$TS1$הקשר$TS1$

$DN2$הקשר$DN2$הביט־משרדאוהצבאשלהעיתונאיהסיקורלבין

חון,

$TS1$,הביטחון$TS1$

$DN2$,הביטחון$DN2$ומותחתהרפזפרשתאתבהרחבהמסקרתוהתחנה

בדרכיםלעתיםהביטחון,מערכתתקציבעלביקורת

פו־מבהיר,הואגל״צ,נחת.מהןרווהאינוהצבאשגם

עלת

$TS1$פועלת$TS1$

$DN2$פועלת$DN2$מקצועיים.עיתונאייםשיקוליםפיעלרק

לחברדקלשעושההמאמציםכיסבוריםבגל״צ

המי־עליתרנרחביםפוליטייםלגורמיםהתחנהאת

המשך

$TS1$המיהמשך$TS1$

$DN2$המיהמשך$DN2$הבאבעמוד

הכתבהמסחריים,הטלוויזיהבערוצימחבריורביםכמו

שלפתחיהםעללחזרהאחרונהבשנהנאלץהמוערךהפוליטי

חבריעםארוכותשעותלהסתודדהצדדים,מכלפוליטיקאים

בחקיקהלתמוךאותםולשכנעושרים,כנסת

צה״לגליתוכניותב׳רשתתוכניות

גולןאריההזההבוקר

לאוריוצאים

יבנאיורןיניבאורלי

ישראלטובבוקר

הבוקריומן

נויבךקרןיוםסדר

ניברסקץנכוןלהבוקר|

ברקאירזיבוערמה

הכלדיבויים

00
האחרונההמילה

דןיעלצהרייםעושים

00:31

00:71
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הקודםמהעמודהמשך

אתדקלזימןבמאילמשל,כךבעייתיים.ולעתיםדה,

עירייתראשלהםשערךלסיורבגל״צהמחלקותראשי

לארוחהכולםהתיישבושאחריוחולדאי,רוןאביב,תל

חשבוןעלאביבתלבנמליונההיוקרתיתבמסעדה

אנשיםבתחנה.בעברהיהשלאמשהו״זההעירייה.

הארוחה״,אתלנולממןצריכיםהםלמההבינולא

בתחנה.גורםאומר

עי־מערכתלכלבדומהכיבתגובהאומריםבגל״צ

תונאית,

$TS1$,עיתונאית$TS1$

$DN2$,עיתונאית$DN2$שבהםסיוריםעורכתגל״צהשנהכלבמשך

הט־עבודתםאופעולתםבמקוםאנשיםעםנפגשים

בעי,

$TS1$,הטבעי$TS1$

$DN2$,הטבעי$DN2$המוזכר.בסיורהיהגםוכך

הוז־השפעה,בעליגורמיםעםהיחסיםשלבהקשר

כרה

$TS1$הוזכרה$TS1$

$DN2$הוזכרה$DN2$שרשלבחתונהכמנחהדקלשלהשתתפותוגם

לשואליםאבן.גאולהוהעיתונאיתסערגדעוןהפנים

אבןשלקרובחברהואכימשיבהואזהבענייןאותו

והואבחתונהלהשתתףשמחהוארבות,שניםבמשך

לכךתהיהולאילדם,לידתלאחרבחגיגותגםישמח

סער.שלהסיקוראופןעלהשפעהכל

פוטרובכירות

אולצואופוטרוגל״צאתעזבוהאחרונהבשנה

שניםהתחנהאתשליוובכירותאושיותלהתפטר

גלעדהתוכןפיתוחמנהלאתבהםלמנותאפשררבות.

אנטה־שגב,אתיהתרבותחטיבתראששנקר,אמיליו

האר־מנהלגרף,אהודוהקרייןהתעודהמחלקתראש

כיון

$TS1$הארכיון$TS1$

$DN2$הארכיון$DN2$עומרוצבאחייליםמחלקתראשלדרמן,שמוליק

ועובריםליפקין־שחקטלייריעלשהוחלףפרנקל

נוספים.בכירים

המ־הרה־ארגוןבעיקרהואהאלהלשינוייםהרקע

קיף

$TS1$המקיף$TS1$

$DN2$המקיף$DN2$

18ו-מחלקותשמונהבמקוםבתחנה.דקלשביצע

מחלקותשלושלהקיםהוחלטלדקל,הכפופיםמנהלים

דקל,מבחינתוגלגלצ.תוכניותאקטואליה,בלבד

מק־גורמיעםהתייעצותתוךנערךהארגוניהשינוי

צוע,

$TS1$,מקצוע$TS1$

$DN2$,מקצוע$DN2$לפגיעהגורםהמחלקותריבויכישהתבררולאחר

התחנה.בעבודת

בתחנהבכיריםפוטרואועזבושבהשהדרךאלא

״דקלגל״צ.אנשיבקרבתרעומתמעטלאמעוררת

ויע־בתחנהאותךחייבשהואלפנייוםלךלהגיריכול

שה

$TS1$ויעשה$TS1$

$DN2$ויעשה$DN2$שאתהלךמודיעלמחרתויוםשתישאר,כדיהכל

באופןלשבת״במקוםבגל״צ.גורםאומרמפוטר״,

שלמגוחכותהצעותלהםמציעהואאנשיםעםמסודר

בנוסף,אחר.לתפקידלעבוראומשרה,בחצילעבוד

אח־ורקהתחנה,בכלשמועותרצותפיטוריםכללפני

רי

$TS1$אחרי$TS1$

$DN2$אחרי$DN2$התחנהאנשיעםהתייעץלאגםהואמודיע.הואזה

בתחנהנוסףגורםהארגוני״.השינויאתלערוךכיצר

העיתונאים,בעיקרהםמהקיצוציםהנפגעיםכימציין

ההסתד־מגיבויהנהניםוהטכנאים,ההנדסאיםבעור

רות,

$TS1$,ההסתדרות$TS1$

$DN2$,ההסתדרות$DN2$כה.עדנפגעוולאגבוהלשכרזוכים

חודשייםדקל,שלהחלטתוהיההראשוןהאירוע

ווליניץדליקאתלפטרלתפקידו,שנכנסלאחר

התראייןהנרגזווליניץלאור״.״יוצאיםמהתוכנית

אותךמורידאני׳דליק,לי:אמר״הואכיואמראז,

הואשיחה,היתהלאזוללכת?׳.לךנוחמתימהאוויר.

לאהואהוראה.להורידבאהואאותי,לשמועבאלא

פעם,אוליאותהשמעהואשלי.התוכניתאתמכיר

כזאת״.החלטהלקבלבשבילמספיקלאזהפעמיים.

דקלשלהוויתוריםכיסבוריםגל״צמאנשירבים

לעזיבתםהביא״הואטעות.היואיכותיארםכוחעל

שמכי־אנשיםאדיר.מצטברניסיוןעםאנשיםשל

רים

$TS1$שמכירים$TS1$

$DN2$שמכירים$DN2$בכיראומררדיו״,לעשותויודעיםהתחנה,את

אנטה?שללעזיבתהלגרוםצריךהיה״למהבתחנה.

אדירסיועשנתןלררמן,לשמוליקישתחליףאיזה

מגוח־תפקידיםבכיריםלאנשיםהציעהואבארכיון?

כים,

$TS1$,מגוחכים$TS1$

$DN2$,מגוחכים$DN2$מקצועיות,לאהחלטותהיואלהאותם.השפיל

בתחנה״.שפגעו

בתחנה.עושיםלאשכסףיודעיםגל״צאנשיכל

לשכרלהגיעעשוייםבתחנהבכיריםטלאנטיםבעוד

עשוייםותיקיםמחלקותראשישקל,אלף02-52של

אחד,במקרהבלבד,ברוטושקל000,7שכרגםלקבל

שקל.אלף12ל-הגיעהשכראחרובמקרה

הואבמקוםלהישארטוביםרדיולאנשישגורםמה

יוד־התחנהאנשימהרעיון.חלקלהיותשאיפהבעיקר

עים

$TS1$יודעים$TS1$

$DN2$יודעים$DN2$קיימתשלאייחודית,גל״צניקיםאחוותעללספר

מזערי,שכרמרוויחיםגל״צ״אנשיאחר.מקוםבאף

שלהם.הביתשזהמרגישיםהםכירקבהועובדים

בתחנה.גורםאומרממורמרים״,הםעכשיו

שלההוראההיתהסערהשעוררוהמקריםאחד

״בוקרשלהמגישמתפקידיוכפזאתלהשעותדקל

ובפ־בעבר,ידידיםהיוודקליוכפזישראל״.טוב

גישה

$TS1$ובפגישה$TS1$

$DN2$ובפגישה$DN2$בעבודתוענייניםניגודאיןכיסוכםביניהם

עדחרש,חוזהעמונחתםואףיוכפז,שלהנוספת

קיבלכחודשיים,לפנישלפתע,אלא2014מרץ

יוכפז.אתוהשעהאחרתהחלטהדקל

היתהבתחנהסערהשעוררהנוספתהחלטה

יומית,סאטירהתוכניתהבחירותבתקופתלהשיק

התוכ־שלביטולהחשבוןעללבואהיתהשאמורה

נית

$TS1$התוכנית$TS1$

$DN2$התוכנית$DN2$אתלחלוטיןלבטלשאףדקלהאחרונה״.״המלה

לשנותלוגרםעליושהופעלשלחץאלאהתוכנית,

צה־״עושיםמהתוכניתשעהולהורידהחלטתו,את

ריים״

$TS1$צהריים״$TS1$

$DN2$צהריים״$DN2$בפועל,הסאטירה.תוכניתבשבילדןיעלשל

חו־שלושהלאחרמהאווירירדההסאטירהתוכנית

דשים.

$TS1$.חודשים$TS1$

$DN2$.חודשים$DN2$לשיבוץבנוגעהתלבטשאכןכימודהדקל

עלהחלטתואתקיבללאאךהחדשה,התוכניתשל

לחצים.בסיס

בימיהאחרונה״״המלהאתדקלביטלזהבשלב

שלחדשהתוכניתלאווירהעלהזאתובמקוםחמישי,

יחדהלאומי,ההסברהמערךראשלשעברהנדל,יועז

בקיצוץלווההמהלךעובריה.ספיהפוליטיהכתבעם

בהםהאחרונה״,״המלהאתשמגישיםלטאלנטיםשכר

אריאלי.וקובילויג׳קילינור,עיריתגלעד,אברי

בעי־מגיעותהאלהההאשמותאתכיסבורדקל

קר

$TS1$בעיקר$TS1$

$DN2$בעיקר$DN2$לשינויים.להסתגלרוציםלאשאנשיםמכיוון

מנהלי17ש-לאחרנעשהמבחינתו,הארגוני,השינוי

ארבעהרקאבלדעתם,אתלחוותהתבקשוהמחלקות

הואמסוימיםשבמקריםמודההואגםזאת.עשומהם

משוכנעהואאבליותר,וקשוברגישלהיותצריך

שמפ־לאחרזאת,נחוצים.היושנעשוהשינוייםכי

קדי

$TS1$שמפקדי$TS1$

$DN2$שמפקדי$DN2$מקיפיםשינוייםלבצעהעזולאהקודמיםגל״צ

לקבלבשבילכאןהואהתחנה.שלהארגוניבמבנה

לפיורקאךיעבדושאנשיםומבהירקשות,החלטות

מקבל.שהואההחלטות

בנוגעקודמתמהחלטהבוחזרכימורהדקל

מובהקענייניםניגודישכיסבורהואכיוםליוכפז.

בג־גםעוברמתחרהחדשותבחברהשמנכ״לבכך

ל״צ.

$TS1$.בגל״צ$TS1$

$DN2$.בגל״צ$DN2$,בראשותמיוחדת,ועדהגםהקיםהואבמקביל

ניגודיסוגייתאתלבחוןשאמורהקרניאל,יובלד״ר

מןולאהתחנה,אנשישלנוספותבעבודותהעניינים

לעזובייאלצובגל״צנוספיםבכיריםעובריםכיהנמנע

קשות.בחירותלבצעאו

מקצועי,הגון,בחורהואבתחנה.שדקלשמח"אנישלונסקי:משה

פוליטית,טובמחוברגםהואצה״ל.גליאישוהואלעבודבאהוא

מבחינתמתמידיותרעצמןאתמוכיחותוגלגלצצה״לגליחשוב.וזה

החדשותי״לענייןהמענה

מאוכלוסיותחייליםשיותרכמהלקלוטיעד:עיניולנגדרואהדקל

בקורסכך,אתיופיה.עוליובעיקרפריפריהתושבידתיים,מודרות,

°52/0פריפריה,מיישובימהמשתתפים°04/0היוהאחרוןהעיתונאים

30לקבלהואכיוםשלוהיעדנשים.היו°06/0ו-כיפותחובשיהיו

האתיופיתהעדהמבניהבאבמחזורחיילים
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