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אנ>£66 אנגלית לרןצרנות קורס

רדיו

מינהלה
לי׳■ 2 שד שוויו

 — האוצר במשרד ל״י? 2 של שוויו מה
השבוע התברר פנים, כל על זאת, הכל.

השי שירותי מנהלי של הצוהלת מהודעתם
 במסיבת גבתון, חנוך וסגנו, זינדר, צבי דור,

התוכ .שיפור הם: מסרו מיוחדת. עתונאים
עומדים אנו מובטח. ישראל ל1ב?ן ניות

התק 7ע 40ס/סב־ העולה תקציב השנה לקבל
 רגש ת, זו שהעלאה הכל נעשה השוטף. ציב

״ישראל קול במשדרי . . .
 מקצת ישראל, קול של תקציבו להעלאת

מיליון, לשלושה ל״י מיליון משני יותר
 האוצר. משרד עם שנים של מאבק קדם
ש הרשיון ״דמי ישראל: קול נציגי טענו
 להספיק יכלו הרדיו מקלטי על צר הא, גובה

 ישראל, קול של השוטפות להוצאות ברווחה
 המישדרים, לשיפורי מתאימה קרן להבטיח
 הקמת ואפילו חדיש הנדסי ציוד הבטחת

 אלף 400 החישוב: חדש.״ שדור לבית יסוד
תק בשנת לאוצר הכניסו הרדיו מקלטי

ל״י. מיליון 3.2 שוטפת ציב
 אשכול, טען ״לא.״ היתה: האוצר תשובת

ה פרוטה ״כל בלתי־רשמיות: בהזדמנויות
 כאילו ישראל, קול של לחשבונו עוברת

 את במקצת קלקל סיני מבצע היתד,.״ לא
 חשיבותו את הוכיח האוצר, של חישוביו

 הערבית. בשפה לפחות השדור, שרות של
 הממשלה, ראש משרד מנהל קולק, טדי

 הביא והולך, גובר לחץ האוצר על הפעיל
 הלחץ ביג׳י. של (הפסיבית) להתערבותו אף

 והמחשתו העשור שנת התקרב עם הוגבר
 לרימום ר,שדור שרות את לרתום הצורך של

(והמפלגה). המדינה מפעלי
 להקציב הבטיח צר, הא. שר נכנע השבוע

 מנהלי דרישת על אף במקצת העולה סכום
 פשוטה בצורה הכסף את השיג הוא ר,שדור.
 בשתי הרדיו רשיון דמי העלאת ביותר:

מ האוצר ריווח ),8 במקום ל״י, 10( ל״י
 יישאר — ל״י מיליון — הרדיו רשיונות

שינוי. ללא

□ שרת ד של מ האדונים כ
 זינדר, צבי של החלקות פניו שעל החיוך

 אבידן, יצחק נמוג. השידור, שיר,תי מנהל
ה את קילקל חרות, של השחרחר כתבו

 לעיל). (ראח העתונאים מסיבת של אידיליה
 קול מקבל ״ממי בתמימות: אבידן שאל

 האם לשדר? ומה כיצד ההוראות את ישראל
 בשידוריו?״ פוליטיים מגמר, או כיוון יש

ה של פניהם על הסמיק. השידור מנהל
מלגלג. ך חי! צף למולו שישבו כתבים
ל העשירית בשנה גלוי, סוד זה היה

 הנתון ד,שדור, שירות כי ישראל, תקומת
ה ראש משרד מנהל של האישי לפקוחו

ש כשם ציבורי, כלל שרות הינו ממשלה,
 ההסתדרות. חברי כלל של עתונם הוא דבר

 ופרשניו ישראל קול של החדשות קרייני
 שמשרד דבר מעולם אמרו לא המדיניים

מו היו לא החוץ משרד או הממשלה ראש
 זה כיוון ידיים. בשתי עליו לחתום כנים

המ היומיים, העתונים בסקירת אף הובלט
 החדשות מהדורת לאחר יום כל שודרת

 כשהיו גם זיציה, האופ עתוני הצהריים. של
 גלי מעל לפחות עוסקים, היו מצוטטים,

 ממדרגה חשיבות בעלות בבעיות ד,שדור,
שניה.

 מנהל תשובת היתד, דומיה של דקה לאחר
אובייקטיב קיימת ״לא. השידור: שירותי

 נופלת שאינה ד,שדור), (בשירות מלאה יות
אחרת.״ דימוקרטית מדינה בכל השוררת מזו

 ״אנו גבתון: חנוך סגנו, אחריו מילא
 אולם בלבד. העובדות את למסור משתדלים

 חדלנו, הציבור. ברגשות נפגע לא מאידך
ה המאמרים סקירת את לשדר למשל,

 מק״י, של בטאונה העם, קול של ראשיים
״ הצבור ברגשות לפגוע לא כדי ם... ע  הנז
 דומות פרשות על מאומה אמר לא הוא

 מפ״ס חרות, של עקרוניות דעות שקיפחו
העבודה. אחדות ואף

חוץ יחסי
שתוק ל• שתוק ד וא ל

היש הנציג גבתון, חנוך של באמתחתו
ש האירופי, השידור איגוד לרעידת ראלי

מפו הצעה היתד, בלוזאן, החודש התקיימה
 לגולה ציון קול אולפני בפיצוץ דיון צצת:

 פידאין. חוליית על־ידי ,1956 באביב ביבנה,
 זו הצעה להעלות היה שיכול לפני אולם
 באישור לזכות לכן קודם גבתון היה חייב

באיגוד. ישראל חברות
של שר,ודעותיו גוועדה, המצרי הנציג

 ניסה לאוזניו, אף הגיעו לעתונות גבתון
יש את לקבל לא הציע ההצעה, את למנוע

 את עזב נפלה, כשהצעתו לאיגוד. ראל
במחאה. האולם

 בוועדה מלא לדיון זכה הישראלי הסעיף
 נעילת עד סוכם לא האיגוד, של המשפטית

 במליאה מצרים כשהעלתה מאידך, הדיונים.
 השדור, תחנות בבטיחות לדון ההצעה את

ה על־ידי ערב קול הפצצת את והוקיעה
מל גבתון נמנע סואץ, מבצע בימי בריטים

 שהיתר, החלטה, קבלת התוצאה: השתתף.
ב הפידאין חבלות הוקעת את אף מחייבת
רופף. ברוב נמנעה ישראל,

תוכניות
ב •ש מה חו ר * כ ק אלי בי
ש רם, ואלימלך שריה לש. להאמין אם

 ברחוב הקלטה מכונת עם שבת בליל שוטטו
 הרי ישראל) קול רחוב, של (דיוקנו ביאליק

 כיעקב משוררים על נוסף מאוכלס, שהרחוב
 פקידים בהמוני ראובן, כראובן וציירים כהן
 תל־אביב שעיריית כדי הכל שים1ד,ע רים אפ

ב ביותר הגדולה ״העירייה בכינוייה תזכה
ארץ״.

 רם, אלימלך המשדר, מראיין של שיחותיו
 של הגדול במזנון הגדול בחלקן שהתרכזו
מאלפות: עובדות מספר הביאו העירייה,

 סובל תל־אביב עיריית של המזנונאי •
 של הפרטית היזמה של מתמדת מהתחרות
 במשרדיהם חלום תה המעדיפים הפקידים,

במזנון! המוגש התה על
 הן העובדים של התרבות וועדות •

 פאר בית ייבנה השנה כבר ביותר. פעילות
פעולותיהן; את שיאכסן חדש

 של הסטטי הקריון ולא אלו, ראיונות לא
 מי למאזין, להבהיר הצליחו אשרוב, מישה

 מלבד ברחוב, האחרים הדיירים 598 הם
העירייה. ופקידי הצייר המשורר,

קצרים גלים
ה קמים חי ת ל

 ישראל קול של המוגבר התקציב
 שבועון של לתחייתו יביא לעיל) (ראה

שבע לפני הרגל את שפשט הרדיו,
. שנים . בתקציב: אחרים פריטים .

 ראשונות הכנות חדש, לבנין־שידור קרן
 מאזיני . . . טלוויזיה משדר של לקימומו

 בדמות השבוע ייפגשו ישראל" קול״
 והמעבד המנצח פטרושקה, שבתי שנוחה:

 שנת שעשה ד,שדור, ת שיר, תזמורת של
המנצ לדוכן יחזור בחוץ־לארץ, השתלמות

. חים .  קול חימנאי רוזן, שפ׳ואל .
 ששר. לפני המיקרופון אל שחזר ישראל

 החידו• ספריית את השבוע העשיר שבועות,
 הציירת על־ידי מעוטר יודע, מי ספרו נים.

. . החנוכה לכבוד לשוק יצא פרידל,  עב־ .
 ב־ שחל הקלקול לגדות: מותר שיו

 רבות. תקלות מנע החדש המשדר אנטינת
 הקלקול לתקון שהגיע האמריקאי המהנדס

 מיוחדים, זהירות אמצעי התקנת על ציווה
 במזג אף השידור תקינות את שיבטיחו

החוף. שפלת של המיוחד האויר

תדריך
 אליחם להאזין ״היה שכדאי המשדרים אלה

הבא: השבוע משך
 ,10.20 א׳, (יום הש.א. ונגד בעד ©

 בוויכוח יביא כרמל אליהו — קול־ישראל)
 כלכלנים, שני ב!ערת. בעייה הדו־שבועי

 שתי את יביעו מפא״י, ואיש חרות איש
ובעד. נגד — הריעות

 ו,0?.0 ד׳, (יום הפזמונים מצעד •
 רונן, ויורם אבי בן דרור — ישראל) קול

 ו־ ישראלים פזמונים של החודשי במצעד
אמריקאיים.

 קול ,9.30 ה•, (יום חציר ניחוח •
 שמעוני ויצחק שמוקלר אלון — ישראל)

 מחניים, בקבוץ נת־ההקלטה מב! עם מסיירים
 הצופים גרעין חברי של ניחוחם מעלים
התחתון. בגליל
,6.00 ח׳, (יום סיאמי פולקלור •
ורי שיריהם — בי) תוכנית ישראל, קול

 מוקלטת בתוכנית סיאם, עמי של קודיהם
באנקוק. רדיו על־ידי שנערכה

(שבת, הזהב שער רביעיית •
תק מבחר — ישראל) קול בבוקר, 10.50
 הרביעיד. של העולם, מלחמת משנות ליטים

האורחת. הכושית

!01• חזח סצול■18


