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)7 נוענוזד (המשך
 שחברי אחרי חוות־דעת, ממנו וביקש

 חד־צדדי באופן החליטו הוועד־המנהל
 כל של בישיבות להשתתף זכאים הם כי

ובטלוויזיה. ברדיו שהוא פורום
 עם הסוגייה את שבדק אחרי חריש,

 אין כי קבע ממישרדו, מישפטניס צוות
 עובדי־ אל גישה הוועד־המנהל לחברי

 בעל גוף הוא הוועד־המנהל וכי הרשות,
 חבר־ כיחידים. ולא כגוף רק משמעות

 בפני מנהל אינו בוועד־המנהל יחיד
 וז־ סמכות שום בעצם, לו, ואין עצמו

כויות־יתר.

המעוך
 כופרים אינם כי אומרים מערך ^
 שמני האומר הקואליציוני, בהסכם ^
 איש־ליכוד, יהיה רשות־השידור כ״ל
 מתאים אינו שפורת חושבים הם אך

 כהונתו,״ שנות ״בחמש מנכ״ל. להיות
המערך, מטעם חבר־המליאה אמר

 בשלושה נכשל שפורת בדעה השר
מישורים.•

הדרו ניהוליים כישורים חסר הוא
לתפקיד. שים

 שיתוף־פעולה, לקיים ידע לא הוא
 נבחרי הממונה, השר עם שנדרש, כפי

 ועם — ומליאה ועד־מנהל — הציבור
העובדים.

 רשות־ חוק את לבצע דאג לא הוא
וכלשונו. כרוחו השידור

למשל? במה, •
 חיי־ את תשקף שהרשות קובע החוק
והמ התרבות החינוך, בתחומי המדינה

 את תרחיב טובה, אזרחות שתטפח דע,
 ואין היהודים, חיי את תשקף ההשכלה,
כאלה. תוכניות

ה להסכם כפוך השר אבל •
קואליציוני.

 ההסכם, על־פי לו. כופרים לא אנחנו
 היו אילו מועמד. להציע צריך הליכוד
מת היה לא השר חדש, מועמד מציעים

 פה אבל מתאים. היה המועמד אם נגד,
התפ את שביצע מנכ״ל מציע הליכוד

אינו השר דעת ולפי שנים, חמש קיד

פורת מנכ״ל
אחר איש הלימד למחזה אין

 השתלט הוא הרשות. את פורת ״דירדר
ה עם ביחסיו גרוע היה הרשות, על

החל קיבל קרובות ולעיתים עובדים
האח ולא־מיקצועיות. פוליטיות טות
 לצלם שלא ההחלטה היא שבהן רונה

 עם וייצמן עזר השר של פגישתו את
נשיא־מצריים. מובראכ, חוסני

 מה אבל בתקציב, חסך אמנם, ״הוא,
 התקדמה הטלוויזיה תאכל׳ס? מזה יצא

האב בעיית את פתר הוא שנים? בכמה
הש בעיות את פתר הוא הסמוייה? טלה

 צריך מישהו העובדים? של הנמוך כר
בפוליטיקה!" לעסוק לא לנהל,

 לא פורת״ לא ״רק נבון של החלטתו
 מיפלגתי פורום בשום לדיון הובאה
 שרינו, בפורום לדיון רק אלא פתוח,

 בשר־ לתמוך החליטו המערך שרי וכל
פורת. נגר במאבקו החינוך

נוות? [גד גנון רמה
 שאין יתכן השאלות. שאלת אולי ו ¥
 ברורה חד־משמעית תשובה לה (

אפש תשובות כמה אלא ומיסתורית,
רישמיות. תשובות וכמה ריות

צילצל־ הזאת הנקודה בירור לצורך
מישרד־החינוד. דובר כהן, לישראל תי

לפורת? נבון מתנגד מדוע •
 שנים, חמש של קדנציה מסיים פורת

 שמנכ״ל נוהג קיים היה לא היום ועד
אוטומא באופן שנייה קדנציה ממשיך

טי.
 הדחה, השר בהחלטת לראות אין

 אינו פורת השר, של דעתו שלפי אלא
 שיש למרות כהלכה, תפקידו את ממלא

הישגים. כמה לו
8

ה למרות לכן, בתפקידו. לשמש ראוי
קוד הרשות טובת הקואליציוני, הסכם

 באופן מועמד כל יקבל לא השר מת.
אוטומאטי.

ש לזה מודעים אתם אבל •
קואליצ משבר ליצור עלול זה

יוני?
עמ משבר. יהיה שלא מקווים אנחנו

 לא הוא ומוחלטת. סופית היא השר דת
 פו־ של מועמדותו את לממשלה יביא
רת.

שי עד בינתיים, יהיה ומה •
חדש? מועמד היה

 למנות שר־החינוך את מסמיך החוק
שי עד חודשים, לשלושה זמני מנכ״ל

 הרישמית. העמדה כאן עד חודשים. שה
 איסטרטגיות מסתתרים מאחוריה אך

 לא היו פורת לאורי שונים. ושיקולים
 חברי עם המעטה, בלשון מאבקים, מעט

 המערך חברי עם בעיקר הוועד־המנהל,
 פיינ־ רוני — שניהם בוועד־המנהל.

ה מקורבי הם — איציק ודליה שטיין
 פייג־ ובעיקר שהם, ויתכן נבון. שר

 לתוך נבון את שהובילו מי היו שטיין,
ש הנחה, או ידיעה, מתוך הזה, המהלך
מש לכדי עד בפורת ייאחז לא הליכוד

 בתוך שגם הנחה מתוך או ממשלתי, בר
 לפו־ בקשר תמימות־דעים אין הליכוד

רת.
 התומכים נבון, של שמקורביו יתכן

 מיפלגת־העבד לראשות בריצתו גם בו
ש בכך כוחו את שירכוש חושבים דה,

 את ויכריח רצונו את להשליט יצליח
בשקט. להתקפל הליכוד ואת שמיר
 נבון אצל מצאו עובדי-הרשות גס

 רודנותו על אצלו והתלוננו קשבת אוזן
 שאינה דרך־ניהולו ועל המנכ״ל של

 גם במהלכו התחזק נבון להם. נראית
אלה. של מכיוונם

סן, ■צחק השו  ו
ה עם בראיון פנ ד
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האחרים המועמדים
 נזרקו האחרונים השבועות במהלך

 אשר כחול מועמדים של שמות לאוויר
 דן שי, נחמן יבין, חיים שפת־הים. על

 בראל, יוסף לורברבוים, יעקב שילון,
חל רשימה צוקרמן. ארנון מקל, אריה
 איש מיקצוע. אנשי חלקם זמנית. קית,
באו מזוהה אינו מקל, מאריה חוץ מהם,

 זו כי האומרים יש הליכוד. עם ברור פן
 הליכוד: של העיקרית נקודת־התורפה

 שי־ בעל איש־מיקצוע הזה למחנה אין
 התפקיד את למלא היכול עור־קומה,
מפורת. חוץ הזה, הממלכתי
 באופן מסתיימת פורת של כהונתו

 רשות־ חוק ולפי באפריל, 7ב־ רישמי
ב אותה להאריך אפשרות אין השידזר

נוספים. חודשים כמה
 ב־ ראש־הממשלה ישהה זה בתאריך

 אז יהיה פרס שימעון ארצות־הברית.
ממלא־מקום־ראש־הממשלה.

 בנד תפקידו בתוקף פרס, שימעון •
 ובהיעדרו מלא־מקום־ראש־הממשלה,

 הנושא את יעלה הארץ, מן שמיר של
 למועמד רוב וייווצר בממשלה לדיון
ניצ יהיה זה אך נבון. השר שיביא אחר
ממ למשבר בוודאי שיגרום טכני, חון

בלתי־אפשרי. הוא ולכן שלתי,
ר, מי ש  כראש־הממש־ בתפקידו •

 או מתפקידו, נבון השר את יפטר לה,
 ל־ מכפיפותה רשות־השידור את יעביר

 ראש־ מישרד לכפיפות מישרד־החינוך,
 אחר ממשלתי מישרד או הממשלה,
 משבר ייצור זה גם הליכוד. בשליטת

סביר. אינו והוא ממשלתי,
מו האחרון ברגע ישלוף הליכוד •
 בל- זו אפשרות נראית כרגע אחר. עמד

 האדיר הלובי בגלל בעיקר תי־סבירה,
 פורת. למען חברי־הליכוד שמארגנים

 שאיר־ מודעת־הענק, את שהוציא לובי
ני לחגיגות בכינוס המונית החתמה גן

המקו לרשויות בבחירות הליכוד צחון
 בתל־אביב. השני ביום שנערך מיות,
כדור שחקני של החתמה שמארגן לובי

 מועמדותו בעד אחרים וספורטאים גל
לתפקיד. פורת של

ה הסוערת המילחמה שכל יתכן •
 כאשר דקה, דממה בקול תסתיים זאת

יק שבשתיקה, הסכמה מתוך הליכוד,
שר נראה אך לתפקיד. זמני מועמד בל

 ברשימה הנזכרים המועמדים מן בים
בג זמני, לתפקיד להיכנס יסכימו לא
 השר שמציע מועמד סיבות. כמה לל

 הליכוד, מבחינת ״שרוף״ מיוזמתו נבון
 כאיש־המערך. אוטומאטי באופן ונחשב

הזמ המינוי את מלהפוך אותו יפסול זה
 בוודאי, יתנה, לכן קבע. של למינוי ני

 כניסתו את האלה מהמועמדים אחד כל
 המיפלגות, שתי של בהסכמה לתפקיד

זמני. רק יהיה לא שהמינוי כדי
שמי להאמין נוטים נבון מקורבי •

 בבוא ויהפוך הסערה את ישכך זמני נוי
 קביעת בבחינת קבע, של למינוי היום

 לשנות אחר־כך שקשה בשטח״, ״עובדה
מח הקרב את פותח שינוי וכל אותה,

דש.
 מועמד פשרה. של מועמד ימונה •

 לורברבוים, יעקב להיות יכול כזה
 ש־ ,הליכוד איש־המפד״ל. שהוא משום
 המ־ במהלך המפד״ל את קשות איכזב

 אולי, יעז, לא הקואליציוני, שא־ומתן
 כדי המינוי, על ידיו את לסמוך שלא
 המיפ־ שתי בין סופי לקרע לגרום שלא

 מועמדותו, את יקבל המערך לגות.
 לנבון, כמקורב גם נחשב שהוא מכיוון

 על לבוא הסבוכה הבעייה תוכל וכך
פיתרונה.

 החד־משמעית מעמדתו יסוג נבון •
 משבר ליצור שלא כרי פורת, את ויבלע

 שתי בין היחסים את שיעכיר ממשלתי
הגדולות. המיפלגות

 רשות־השי־ מנכ״ל מינוי כך, או כך
 המיקצועי הצד את מזמן כבר איבד דור
וקו עיקרי מרכזי, פעם שהיה — שלו
הענ וחסר־חשיבות. שולי ושנעשה בע,
לחלוטין. פוליטי הפך יין

דמוקרט על בעצם, מדבר, אינו איש
 בל־ מושגים ועוד חופש־העיתונות יה,

כאלה. תי־רלוונטיים

 כסאו סביב בקלחת״הרותחת
 השעיר״ וחיפוש פרס, שימעון של

 ברציפות הרביעי לכישלון לעזאזל
 של שמו עלה בבחירות, המערך של

 שר־ה- נבון, יצחק הנשיא־לשעבר,
חוג התיקשורת חינוך־והתרבות.

ה האיתנה, עמדתו סביב גם גת
 אי־המשך בעניין רבים, מפתיעה
 כמנכ״ל פורת אורי של כהונתו

באפ 7ה״ לקראת רשות־השידור.
וב בשעון״החול, החול אוזל ריל

מתח נבון של להתעקשותו מקביל
הציבורי. דימויו זק

להתר השתוקק לא נבון יצחק
 מיעט מהנשיאות, פרש מאז איין.

 פרופיל על ושמר ראיונות, במתן
 מיפ- מבחינת הרגיש העיתוי נמוך.
 לא המנהיגות על והמאבק לגתו

 להתבטא, החשק את אצלו הגבירו
הזהירות. את רק אלא

 במערך, המתחולל בתוהו״ובוהו
 שכן כל לא יום, יילד מה לדעת אין
 ועידת- קיום (עד שנה תלד מה

משת שדימויו נבון, גם המיפלגה).
 אליו ושהפניות אלה, בימים נה

 בלבד מעטים שבועות - מתרבות
המ עצם לגבי ספקות שהיו אחרי

 ש- מסכים - בממשלה כהונתו שך
הפתעות..." מלאי ״החיים

 הכל- בנושא עמדתך מהי •
 הצי ההתמודדות — רגיש כך

פרם? שימעון של כסאו על פויה
רצו על שהודיעו שונים, חברים יש

הג השאלה ההנהגה. על להתמודד נם
מסוג שהודיעו אלה כל אם היא, דולה
 אם אחד. במועמד מתוכם לבחור לים
 ויחיד אחד אדם על להסכמה יגיעו לא
במיפלגה. נוספת התפצלות תחול —

ה א ר  יעקובי, שגד לך •נ
 מסוגלים גור ומוטה שחל משה

משלושתם? הבכיר על להסכים
 יש הזאת. השלישיה את מונה את

 עוזי קיסר, ישראל את גם המוסיפים
ברעם.
 מסוגלים השלושה אם מושג לי אין
 מנתח רק אני איתם. זאת תבדקי לכך.

למיפלגה. יקרה מה
הס בדבריך שומעת אני •

הצפו מההתמודדות תייגות
יה?

 מדברים העיתוי. לי מפריע רק לא,
 שיתכוננו. בבקשה, — תכונה על

 עם בעייה כל לי אין להתכונן? רוצים
כר מעשית הכרזה'אינה שום אבל זה.
הוועי עד אופרטיבי שום־דבר אין גע.
כרגע. הפרק על עומד לא זה דה.

 שנה־ שנה, בעוד תתקיים הוועידה
שנה־וחצי? זה מה יודעת את וחצי.

 הפרחת־הסיסמות שבכל לי מפריע
עצ ״ביקורת או ״בדק־בית״ על הזאת

 שמעתי לא ״חשבון־נפש״ וכמובן מית"
 — הכל אידיאולוגי. מסר בו שיש דבר

 מכסא פלוני את להזיז של עניין רק זה
 לוח ממש אחר. לכסא אלמוני ואת אחד

זה. את תזיז זה, את תזיז שח־מת:
בתמו משתלב אתה איך •

מצייר? שאתה נה
פירוש? מה
 בך על מצטער אתה האם •

 . לרא- המועמדות על שוויתרת
 תקופת- אחרי שות-הממשלה

 (ארוחת-הצהריים נשיאותך?
 פרם ושימעון נבון אז שסעדו

 ״שמש״ הירושלמית במיסעדה
לפולקלור.) נכנסה כבר

 כל לי היתה לא אז, שנוצרו בנסיבות
צבי כיום חש אני האם אחרת. אפשרות

 הרי צביטות... ירגישו שאחרים טות?
 אמרו: וכולם רבו, רבין ויצחק פרס

^ סרה" ויעשה השלישי ״יבוא
ו להסכמים ביניהם הגיעו השניים

 שיחות־טלפון לקבל התחלתי אני אילו
לת יכולים איננו שנוצר, ״במצב נוסח
בך...״ מוך

הפכ ללכד, אמור שהיה הגורם אני,
מפצל. לגורם פתאום תי

 על רגשי־חרטה לי אין לעשות, מה
 אינני תקופה: מאותה החלטותי שתי

 תקופת־ על שוויתרתי על־כך מתחרט
 שמיציתי הרגשתי — נוספת נשיאות

 שלא כך על מצטער ואינני — זאת
 שהבחירות לשכוח גם אין אז. ״רצתי״
• להתכונן. זמן לי נותר לא אז. הוקדמו

ט שעשית לומר נוהגים •
 התקופה, באותה גדולה עות

ה לעולם מהנשיאות כששבת
פוליטיקה.

 שטעיתי להי,ות יכול לאחור, במבט
לפוליטיקה. מהנשיאות חזרתי כאשר

 פשוט רבות. פעמים על־כך חשבתי
הלי נגד המיפלגה בידי לסייע רציתי

 במקום אותי שיציבו הסכמתי אז כוד.
 כאילו זה מה? אבל ברשימה. 2 מיספר
 למיגרש־כדו־ ממישחק־כדורסל ליפול

הכדורסל. בכללי לשחק ולהמשיך רגל
^ מפ־ אתה אחר. סיגנון יש בנשיאות

הת התנהגות, דרך־ריבור, לעצמך תח
ופת עצמך. את מגביל די אתה נסחות.

 המניפולציות, לתוך נופל אתה — אום
ה... אחר, מסוג התבטאויות

 כ־ שלי הראשונה הקדנציה במשך
מלהש נמנעתי שר־החינוך־והתרבות

טי לא במיפלגה, במאבקי־הכוח תתף
 היתה רציתי. לא במעמדי. בכלל פלתי

הנשיאות. מורשת עוד
 פיסגת- זוהי — הנשיאות •

שלך? הקאריירה
על יש הפיסגה. זוהי כן, עכשיו! עד

מסלול־קאריירה. בכל ומורדות יות
כלומר? •

שע בנושא עוסק שאני הבעייההיא
כל- ויש — החינוך — מופקד אני ליו




