
רשות כמנכ״ל לתפקידו פורת אורי נכנס השבוע
 שחורות. חוזים ורבים השידור, !

 כי אמרה, פורת של הראשונות ׳מהצהרותיו אחת ^
 ובעיקר בשחור־לבן, משדרת הישראלית הטלוויזיה ר

 משדרות באירופה שתחנות־הטלוויזיה בעוד בשחור,
 הטלוויזיה שגם להבטיח מתכוון פורת, הוא, בצבעים.

מלאים. בצבעים תשדר הישראלית
מפחיד. זה

 על לדבר שמרבים שמי מלמד, ההיסטורי הנסיון
 שמרבים ומי דיקטטורה; להקמת חותרים דמוקרטיה,

 כל דתית. לכפייה מתכוונים חופש־המצפון, על לדבר
לאיחוד; מטיפה פילוג, בעיקבות הנולדת חדשה, מיפלגה

 ואינן ״רדיקליות" הקרויות מיפלגות כמה בעולם ויש 1
פושרות. מיפלגות־מרכז אלא

כראש לדרכו יוצא אדם כאשר מישקל, אותו על

 הטיסעי המועמד לח׳וגים, אותם לדעת
 יועץ הוא לפיד את לרשת הליכוד של

 אורי לענייגי־תיקשורת, ראש־הממשלה
 רשוודהשידור,' במליאת חבר שהוא פזרת,

 דיעות ובעל עשיר, עיתונאי נסית בעל
 את לנהל יש שבו האופן בדבר נחרצות

בעיקר. הטלוויזיה ואת רשות־השידור
עשוי ל&יד של שקוף שנסיון.הז־חה אלא

30.12.81 הזה״ .,העולם
נחרצות..." דיעות ״בעל

 עליו חזקה צבעים, לריבוי ומטיף ממלכתי כלי״תיקשורת
 בעלי־ של הצבע — ויחידי אחד לצבע מתכוון שהוא

 היקר. המינוי את לו שהעניקו השררה,
ונראה. נחכה

 בפעם פורת: ^
הדאשוגה * ,
 של מינויו על לראשונה הזה העולם בישר מתי |

 לרבים אז שנראה מינוי — זה לתפקיד פורת אורי
לגמרי? ודימיוני בלתי־סביר

 הזה העולם על־ידי ניתן זה למינוי הראשון הרמז
 שהופיעה בידיעה וחצי, שנתיים כמעט לפני )30.12.81(

עומר. דן אותה כתב לפיד?" במקום ״פורת הכותרת תחת
 בסיוע הזוכה עקשנית, ״שמועה במילים: נפתחה היא
 תקופת את לקצר החליט שהליכוד טוענת מקורות, מכמה

 שניים השידור. רשות־ כמנכ״ל לפיד יוסף של כהונתו
 ארידור, יורם שר־האוצר, של לישכתו השמועה; ממקורות
 ראש־הממשלה של מישרדו ליד השוכנים והחדרים

בירושלים.
שונים... בכלי־תיקשורת שליטה מחפש ״הליכוד ך

טלוויזיה של תפקידם על משרי־הליכוד כמה של דעתם י
בשנות במפא״י שרווחה להשקפה דומה ממלכתיים ורדיו >
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 ♦ הישראלי החדשות שבועון הזה״, ..העולם
 ,3 גורדון רחוב תל־אביב, והמינהלה: המערכת

 העורך ♦ ,136 תא־דואר .03־232262/3/4 טל.
 איתן דוב עורך־מישנה: ♦ אבנרי אורי הראשי:

 עגת כיתוב: עורכי ♦ שנון יוסי תבנית: עורך ♦
 ציון מערכת: צלמי ♦ נוימן וגיורא ישראלי
 עורכת ♦ מנשה וציפי סרגוסטי ענת צפריר
 אברהם המינהלה: ראש ♦ קורן אהובה דפוס:
 ♦ זכרוני רפי המודעות: מחלקת ♦ סיטון

 ..הדפום הדפסה: ♦ בע״מ הזה״ ,.העולם המדל:
בע״מ ״גד״ הפצה: ♦ תל־אביב בע״מ, החדש״

 במישרד תת־מחלקה היתה הרדיו הנהלת כאשר ',50ה־
ראש־הממשלה.

 הליכוד של הטיבעי המועמד החוגים, אותם ״...לדעת
 לענייני־ ראש־הממשלה יועץ הוא לפיד את לרשת

 רשות־ במליאת חברי שהוא פורת, אורי תיקשורת,
השידור."

 או מגכ״ל
מיסר! * קו

 ערב שנים. חמש לפני לתפקידו התמנה לפיד יוסן!
 עליו, כתבה )31.1.79( הזה העולם פירסם מינויו

 הסיבה: מסויימים. בחוגים חריפות תגובות אז שעוררה
 סלחנית בצורה לפיד אל מתייחס הזה העולם כי נטען
 אשראי לו מעניק הוא הדין את עליו לחרוץ ותחת מדי,

כלשהו.
 היה ועיקרו קומיסר?" או ״מנכ״ל היתה המאמר כותרת

 כותב־פיליטונים אז שהיה מי של תולדות־חייו תיאור
 לאומניות ריעות כבעל ידוע היה שלפיד מכיוון במעריב.
 — מעריב של ה״הונגרים" לשני בדומה ביותר, קיצוניות

 לכל ברור היה—גרדוש (״דוש״) וקריאל קישון אפרים
הממלכתי. במוסר ״טומי" יעשה מה

 שולחיו. של הכוונות לגבי סוד כל היה שלא גם מה
 הפה את כדי.לסתום ורק אך לתפקידו נבחר לפיד טומי

 כלי־ על כביכול, החולשת, השמאלנית" ל״מאפיה
 כלי־התיקשורת את לשעבד כלומר, — התיקשורת

 הליכוד. של ולמעשיו לדיעותיו הממלכתיים
הזה״: ״העולם אז כתב

 ומה יאשר מה המסבירות רבות דוגמות יש ללפיד
 נושא זה ״ההתנחלויות הרשות. מנכ״ל יהיה כאשר יפסול

 צודק קישון שידידי חושב אני אבל לגיטימי, עיתונאי
 טרקטור. לכל מצלמה הצמידה שהרשות אומר הוא כאשר

הפרופורציות.״ על לשמור צריך להפסיק. צריך זה את
 של ראשי כעורך לפיד טומי של מינויו סביב הוויכוח

 יימשך. ישראל במדינת החשובים כלי־התיקשורת שני
 את ימלא שבה הדרך על־פי דבר, של בסופו יוכרע, הוא

 המינוי את לשוללים הן ברורה אחת עובדה אולם תפקידו.
 לפחות ידוע לפיד בברכה: אותו שמקבלים למי והן

 לאמצעי־תיקשורת. שקשור מה בכל מעולה כמינהלן
 מוקדשת מעריב מערכת מזכירות כראש מזמנו מחצית

 ברשות־ זה נסיונו את יחיל הוא ואם מינהליים, לנושאים
 מופסקים שבו הנורא המצב ייפסק אולי השידור,

 יש ברשות אדם לכל שבו לבקרים, חדשות השידורים
 התקנים הרוסה, מערכת־המינהל שבו משלו, קבוצת־לחץ

 הכספים ומעט משולמות אינן המשכורות מאויישים, לא
בחוסר־כישרון. מבוזבזים הרשות בידי המצויים
 כך על פוליטי? קומיסר יהיה שלפיד סכנה קיימת האם

 לפני נחשב בגין ״גם מעשיו. על־פי לשפוט יהיה ניתן
 מעובדי אחדים השבוע התנחמו שבניצים,״ כנורא בחירתו

 את לארוז כבר החלו לעומתם, אחרים, רשות־השידור.
. מיזוודותיהם.

 זה, אחרון קטע שנים. חמש מלפני הכתבה כאן עד
 מכפי גרוע פחות להיות עשוי שלפיד רמז בו כלול שהיה

הזעם. את שעורר הוא שנראה,
 לפיד כי נראה בדיעבד. הדברים על לשפוט ניתן כיום

 שבכלל או — נדמה שהיה מכפי טוב פחות מינהלן היה
 אך מינהלית. מבחינה רשות־השידור את לתקן אי־אפשר

רבים. שחששו מכפי גרוע פחות בוודאי היה כעורך
 בכלי־התיקשורת חופש־הביטוי הצטמצם בתקופתו
 שניבאו מכפי מוגן יותר הרבה נשאר הוא אך הממלכתיים,

 כעיתונאי, לפיד התגלה דבר של ביסודו רואי־השחורות.
 כוח־ההתנגדות מסויימות. עיתונאיות נורמות על ששמר

 אך — שלו את עשה וברדיו בטלוויזיה העיתונאים של
 מנוי היה אילו ששמר מה על לשמור היה יכול לא הוא

אותו. לשבור המנכ״ל עם וגמור
 הודח לפיד בתוצאה: היא ביותר הטובה ההוכחה

 לא הוא הנוכחיים הבוסים שלדעת מפני הליכוד, על־ידי
 כלי־התיקשורת את לשעבד — רצה לא או — הצליח

ולדיעותיה. לממשלת־הליכוד
 לעשות כדי נשלח הוא פורת. אורי של תורו בא עתה

 קומיסר, להיות בפירוש נועד הוא לפיד. עשה לא אשר את
כיוון. באותו מצביעות בתפקיד הראשונות והתבטאויותיו

 של החששות יתאמתו לא הפעם שגם מקווה אני
רואי־השחורות.

 הנשיא משפחת ביקור
״סנפרוסט־אשדוד״ במיפעל

 סעד בריטניה, מלכת שולחן על שסעד לאחר
 של האוכל בחדר הרצוג חיים המדינה נשיא

״סנפרוסט״. מפעל עובדי

 שקית ורעייתו הנשיא בחנו הארוחה לאחר
ליצוא. המיועדים קפואים ירקות

למודעה? דחוף זקוק
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