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בערוץ  20לשדר
מתחבר יותר לזרם

והלוויין
למועצת הכבלים

ט* כתבה שפורסמה במוסף ״הארץ״לפני כחודשיים
כך .הייתכןשקולם לא יישמעבערוץ
$TS1$לאחרונה$TS1$
לא־
מכתב זה מצטרף למכתב ברוח דומה ששלחה
(״עוקפים מימין״ 22 ,במאי)וגוללה באריכות
חרונה
מורשת
את תהליך הפיכתו של ערוץ  20מערוץ
$DN2$לאחרונה $DN2$התנועהליהדות מתקדמת בישראל (התנועה
והלוויין שכותרתו״לי־
$TS1$״ליקויים$TS1$
יהודילערוץאקטואליהבעל קו ימני־שמרני מובהק ,הרפורמית)למועצתהכבלים
קויים
$DN2$״ליקויים$DN2$בהתנהלות ערוץ 20״ .במכתב התריעה התנועה
הוקדש פרק נרחב גם להכפפת ״השיח היהודי״ בע־
$TS1$בערוץ$TS1$
בפועל כשופר של היהדות האור־
$TS1$האורתודוקסית$TS1$,
משמש
$DN2$בערוץ$DN2$למרותו של הנראטיב האורתודוקסי ,תוך הדרתם
רוץ
כי ״הערוץ
תודוקסית,
של זרמים אחרים ,בעיקר הרפורמי והקונסרבטיבי.
$DN2$האורתודוקסית $DN2$,בדגשעל היהדות החרדית״ונטען כי״אירע
אקטואליים פנה תח־
$TS1$תחקירן$TS1$
כעת מתברר שמדובר במדיניות של ממש .בהק־
$TS1$בהקלטה$TS1$
עניינים
מספר פעמים שעל רקע
להזמין את נציגי הת־
$TS1$התנועה$TS1$,
לתנועה הרפורמית וביקש
קירן
$DN2$תחקירן$DN2$
$DN2$בהקלטה $DN2$שהגיעהלידי מוסף ״הארץ״ נשמעת דוברת הת־
$TS1$התנועה$TS1$
לטה
דבר״.
של
בסופו
בוטלה
ההזמנה
אך
אייטם
מנסה
המסורתית
בתנועה
נועה,
$DN2$התנועה$DN2$,
להציע
נועה
$DN2$התנועה$DN2$
(קונסרבטיבית)
הרפורמית ציינו השבוע כי למרות שהפנייה נשלחה
לעורך אחת מתוכניות הדגל של הערוץ ,וזה דוחה
כבר בתחילת חודשיוני ,בעקבות הכתבה ב״הארץ״,
אותה בנימוס ומסביר :״אני אומר לך ברמה האישית,
טרם התקבלה תשובת המועצהאליה.
טולרנטיים לת־
$TS1$לתנועה$TS1$
אני לאיודע עד כמה בערוץ  20יהיו
בכתבה פורטו שורה של מקרים שבהם נחסמו שי־
$TS1$שילובם$TS1$
$DN2$לתנועה $DN2$המסורתית ...זה ערוץ שיותר מחוברלזרם האור־
$TS1$האורתודוקסי$TS1$,
נועה
$DN2$שילובם $DN2$של מרואיינים המזוהים עם הזרמיםהללו ,לצד
לובם
$DN2$האורתודוקסי $DN2$,זה הכיוון פחות אויותר״.
תודוקסי,
הסיקורהדליל (במקרה הטוב) של יוזמות כמו נשות
אלו ,לצד התיאורים שהובאו בכתבה ,הני־
$TS1$הניעו$TS1$
דברים
וביטול תוכניות שבהן אנשי
הכותל וארגון רבני צהר
ליו״ר
$DN2$הניעו $DN2$את התנועה המסורתית לשגר השבוע מכתב
עו
רוח וחוקרים דנו בסוגיות של יהדותמזווית הגותית־פי־
$TS1$הגותיתפילוסופית$TS1$.
מועצת הכבלים
והלוויין ד״ר יפעת בן־חי שגב ,עם
$DN2$הגותיתפילוסופית $DN2$.בכתבה אף הובאו דבריו המפורשים של דב
העתקים למבקר המדינה יוסף שפירא ,השר במשרד לוסופית.
התקשורת אופיר אקוניס ויו״ר ועדת הכלכלה ח״כ אלבוים ,שאמור היה להגיש תוכנית בערוץ ונבלם.
ערוץ היהדות
שכותרתו ״ערוץ 20
איתן כבל
״הייתי אמור להגיש תוכנית אירוח בפריים טיים בע־
$TS1$בענייני$TS1$
$DN2$בענייני $DN2$יהדות ,אבל זה לא יצא אל
נייני
האורתודוקסית?״.
הפועל משום שבערוץ
ביקשו שלא אזמין רבנים קונסרבטיבים או רפורמים,
במכתב של התנועה המסורתית נטען כי ״שידורי
ערוץ  20במתכונתם הנוכחית מפרים באופן מובהק את
ואני השבתי שאני לא מוכןלהדיר ציבוריםשלמים מעם
אלבוים .בכתבה גם תוארו יחסי הכוחות
ישראל״ ,אמר
המפעילה ויש מקום
תנאי הרישיון שבו זכתה החברה
בהנהלת הערוץ שמהםעלה כי גישהזו הוכתבה על ידי
לנקוט צעדים כנגדה״ וזאת משום שהערוץ בוחר״לה־
$TS1$״להציג$TS1$
מירילשווילי,
נציגיו שלבעל השליטה העיקרי יצחק
$DN2$״להציג $DN2$באופן שיטתי את השיח היהודי כנע בין שני קטבים
ציג
מיליארדר ממוצא גיאורגי ואיש חב״ד.
חרד״לים,
בלבד :מחד האורתודוקסיה
לגווניה(חרדים,
והלוויין ,יפעת בן־חי שגב,
יו״ר מועצת הכבלים
שלעולם תוצג בהרחבה ,ומאידך היבט
ודתיים־לאומיים)
מסרה כי ״טרם נתקבלה כל פנייהלמועצה בנושא,
כזה או אחר של
החילוניות״ .הכותבים מפרטים כי ״פעם
אם וכאשר תתקבל היא תיבחן בכובד ראש״.
אחר פעםפנינו אל מפיקי ותחקירני תוכניות שונותבע־
$TS1$בערוץ$TS1$,
המורשת היהודית?״

__

ונענינו בש־
$TS1$בשלילה״$TS1$,
$DN2$בערוץ $DN2$,הצענו נושאים ,אייטמיםומרואיינים,
רוץ,

מערוץ  20נמסר:

״האייטמים והמרואיינים בתו־
$TS1$בתוכניות$TS1$

והרלוונטיות האק־
$TS1$האקטואלית$TS1$.
כניות
סמכותפעלו מנהלי
$DN2$בתוכניות $DN2$נבחרים על פי מידתהעניין

$DN2$בשלילה״ $DN2$,ומבקשים לדעת ״באיזו
לילה״,
$DN2$האקטואלית$DN2$.כולם מוזמנים לצפותולראות
הערוץ כשהגדירו ,הלכהלמעשה ,מיהו יהודי ומהי טואלית.
הישראלית״.
המרואייניםומגווןהקולות בחברה
העולם הם רפורמים וקו־
$TS1$וקונסרבטיבים$TS1$,
יהדות? נזכיר כי מרבית יהודי
הילוגלזר
מגדירים
ישראלים
$DN2$וקונסרבטיבים $DN2$,וכי מאות אלפי
נסרבטיבים,
עצמם
את

פסיפס

