
ד יוסף פי  - השנים חמש ער בשום, אדם שר רחיים הסתגרותו ער מסנו ל
 ■וון את שהוריד איו ער ו״מעויב״, לחזוו נשם ער בושות־השידוו, שבירה
ברשתו אחו■ בבית־החורים ראישסזו שגומו והסיבות תיסכוריו ער רונוון,

 וגבוה ״בפרעות
 לחדו במסת׳ ושאתירא

 :,ואמות החושות
 ליויעת להביא חובתנו
חן מה הציבור קוה״ ב

 צילצל בדיוק, בחצות ,1984 במרץ 31ב־
 רשות- מעובדי במתנה שקיבל השעון,

 יוסף(״טומי״) סייס בדיוק זו בשעה השידור.
 רשות־השידור, כמנכ״ל תפקידו את לפיד

 לטוב שנים חמש במשך שמילא תפקיד
ולרע.

 שאמר למרות רווחה. חש לא לפיד טומי
 כתפיו מעל הוסרה שהאחריות הרגיש כי לי

 הבלתי־ מאבקו את זוכרת אני רגע, באותו
המנכ״ל. כסא על להישאר מוצלח

 וכתב מחזאי סופר, עיתונאי, - לפיד טומי
הוא הכסאות. בין נפל - הנודע לפיד מדריך

 אלה את גם בעצמו, מודה שהוא כמו איכזב,
 יאמר שהוא בתיקווה לתפקידו אותו שמינו

 את וגם הוראותיהם, אחר וימלא הן להם
יעשה. אומנם שכך שסברו אלה

 ארוכות שנים מזה לפיד את שמכירה כמי
 יכולתי במחיצתו, דרכה בתחילת ושעבדה

 שבו והעורך העיתונאי כיצד ולראות לעקוב
 יודעת אני ומנסיוני עיתונאי, אכן והוא -

 המנהל עם נאבקו - מאד סוב עורך גם שהוא
שבו. השילטון שליח עם שבו,

 האיזון על לשמור הצליח תמיד לא לפיד
ושוב שוב אותו הפר הוא להיפך, הקדוש.

 אלה היו פעם לטובתו. לא פעם "ואף
 זו היתה ופעם אותו, שהשמיצו העובדים
 לבסוף לו שעלה רוגז עליו שרגזה הממשלה
 עוול לא על בעצם נענש כשהוא במישרתו

 והימין הימין איש הוא הכל אחרי בכפו,
 אלה אותו, ששלחו שאלה אלא בארץ. שולט
 בכך הסתפקו לא לתפקידו, אותו שמינו
 הקו פי על מתיישר יותר או פחות שהוא

 ויש ועוד. ועוד עוד רצו הם שלו, הקו שלהם,
 מן גם ועוד ועוד עוד ירצו שהם להניח

 הקו פי על מתיישר הוא שאף החדש, המנכ״ל י
שלהם.

 תפקידו את שסיים אחרי ספורים ימים
 ״איכילוב" בבית״החולים לפיד טומי אושפז

 לשמועות, בניגוד כי מספר הוא לבדיקות.
 סף על היה כי מודה אך בהתקף־לב, לקה לא

 שטומי העובדה כי האומרים יש התקף־לב.
 עמיקתא, לבירא רמא מאיגרא ירד לפיד
 עצמו הוא כמעט״התקף־לב. לו שגרמה היא

 מיני כל אומרים אנשים מיני שכל אומר
 היו העבודה, בזמן רע חשתי ״אילו דברים,
 מדי יותר עובד שאני בגלל שזה אומרים

קשה."
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