
 רשות־השידור להנהלת והודיע האגרה׳ את
 מבעלי* האגרה את לגבות עליה יהיה כי

 מדובר מיקרי־סעד. הם אם גם המקלטים,
 מיליון 10 של בגובה אגרה בתשלומי

 כמעט כי בטענה סירבה, הרשות לירות.
 מנתמכ׳י־סעד. אגרה לגבות בלתי־אפשרי

 ב־ן בקרוב שתיערך בפגישה יידון העניין
 שר־החינוך־ ,הרשות על הממונה השר

 שר־הסעד לבין ידלין, אהרון והתרבות
חזני. מיכאל

ת ע ה תבי ב הדי

ח הגיעה ס בנ ד
 חברת הגישה אותה הדיבה תביעת

 פאר דניאל של תוכניתו כנגד פרידמן
מעו לירות, מיליון 5.5 סך על כל־ברטק

 דשות־ לבנייני מחוץ גם רבים הדים ררת
השידור.

 עדיין כהן, נתן הרשות, של עורך־הדין
 התביעה של המישפטיים הצדדים את בודק

 הרשות כי ברור עתה כבר אולם שהוגשה,
פרידמן. לתביעת להיענות מתכוונת אינה

לצר הישראלית המועצה יושב־ראש
 מיכתב שלח שחל, משה ח״כ כנות,
 חיים ל-שר־המישפטים ומנומק ארוך

 של ההפחדה נסיון כנגד טען בו צדוק,
 בהיקף תביעה הגשת בעצם פרידמן חברת

 צדוק יעשה לא אם כי טוען שחל כזה•
 מחברות ימנעו אשר חוקים חקיקת למען

 אמצעי־התיקשו־ נגד תביעות־ענק הגשת
וטל רדיו עיתונים, צרכנים, יחששו רת,

ומו שירותים על ביקורת למתוח וויזיה
 ■מפני פחד מרוב שונות, חברות של צרים
ה תביעות־הדיבה של המימדים עצם

צפויות.
 •עבדו חזאים

מיבחני־־בד
 מהדורות הגשת בצורת מהותי שינוי

עוס אלה בימים הבא. בשבוע יחול מבט
ה מאולפני אחד של מחדש בעיצובו קים

המ המהדורה את יגישו ממנו טלוויזיה,
 מחלקת- מנהל של יוזמתם פרי שופרת,

יכין. חיים ושל שילץ דן החדשות,
 קריינים שני בהצבת יהיה השינוי עיקר
 שנהוג כפי מהדורת־חדשות, כל להגשת
בעולם. רבות בארצות
 מזג־ תחזית של תצוגה נוסף: שינוי
 המטאורולוגי, השירות חזאי על־ידי האוויר

השבוע כבר רבים. באביזרי־במה שייעזרו

פאר עדיד
בלב פחד

המטאורו השירות לחזאי לערוך עומדים
 ייבחרו שבעיקבותיהם מיבחני־בד, לוגי

התחזית. מגישי
ה מי ח8 בד ע ס  ו

ה עלי שבונ ח
ב יוצאת מתפטר, סער טוביה בעוד

 החדשות, קרייניות בחירת שבועיים עוד
ל חודשיים בת לחופשה ניא, כרמית

פחות.
 אירופה, ברחבי לסייר נוסעת כרמית

 בתחנות שונים אופני־הגשה ללמוד כדי
בחו״ל. הטלוויזיה
 ברשות־השי- היחידים בין היא כרמית

הפרטי. חשבונם על לחו״ל הנוסעים דור,
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ת ש ק ש 1964 ק
 למצוא ונסה דימיונך את הפעל

 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר

 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,״

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב-אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

ת ש ק ש 1962 ק

בליקוי־חמה. חוזה אסיר 9׳
נתיב־הל״ה, קיבוץ אילה,

האלה נ. ד.
 בתוך / עב־צלעות ריבוע יש •1

 איזה ובעיגול, / מאוד קטן עיגול
קישקש. קווים עלי קווים / טיפש

 ,10 בארט רח׳ פטיש, יאיר
תל־אביב רמת־אביב,

 כלכליים לעבריינים הכניסה 9׳
בלבד.

 הלבנון רח׳ רהנבלום, אכרהם
תל־אביב רמת־הטייסיס, ,28

ה את להסתיר מנסה רבינוביץ !•
פלסטרים. באמצעות שלו קרחת

צבי רח׳ סוחצקי, יהודה
תל־אביב ,7 ברוך

 כשהרוסים כדור־הארץ ייראה כך 9
עליו. ישתלטו

ערד ,5/3 צבר רח׳ כורקו, מרים
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