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חשמל ניתוק או אגרה
 הוא תפקידה אשר הממשלתית, הוועדה

 בהוצאות ולחסוך לקמץ דרכים למצוא
ה של בראשותו השונים, המישרדים של
 גם הגיעה חאדזנר, גדעון תיק ללא שר

לרשות־השידור.
 הוועדה של הראשונות ההחלטות אחת

וה הרדיו אגרת גביית את להעביר היא
 חברת לידי השידור רשות מידי טלוויזיה
החשמל.
 חברת לידי הגבייה שבהעברת היתרון
 סנקציה תופעל כך שעל-ידי הוא החשמל
 שאגרת כיוון התשלום. סרבני נגד ממשית

 החשמל חשבון בתוך תופיע הטלוויזיה
 כל של בביתו זרם־החשמל ינותק השוטף,

 גם כלומר החשבון, את ישלם שלא מי
האגרה. את

!השביחוה הנסיעה
 היא השידור רשות של מחלקת־ההנדסה

ב ביותר הפרובלמטיות המחלקות אחת
ה נגד הן העובדים טענות עיקר רשות•
 גל, שלמח הרשות של הראשי מהנדס

 הרבות נסיעותיו ביותר אותם ומרגיזות
 לכך לטענתם, הגורמות, לחו״ל, גל של

מתפוררת. שהמחלקה
 אחדים שבועות לפני שנערכה בפגישה

 הרשות מנכ״ל לבין ההנדסה עובדי בין
 עוד יסע גל שאם הטכנאים הודיעו וסגנו.

 הם לחו״ל, הקרובים בחודשים אחת פעם
 הרדיו את תשתק אשר בשביתה, יפתחו

כאחד. הטלוויזיה ואת
 לנסיעה גל יצא שעבר השבוע בסוף
 הכל ממתינים עתה לשווייץ. הפעם נוספת,

 ההנדסה עובדי להחלטת וברעדה בחיל
ברשות.

מתכטר מנהל־־החדשות
 5ידםן בערבית, מחלקת־החדשות מנהל
ל, א ר הקרו בשבועות להתפוטר עומד ב

בראל בכלל. ומהטלוויזיה מתפקידו, בים

גל מהנדס
נוסע

 והוא מעובדיו, רבים עם להסתכסך הצליח
 המיש־ בבית־הדין במישפט עתה מעורב
הרשות. של מעתי

 של במקומו יבוא מי ברור לא עדיין
 התוכניות מנהל כי להניח יש אולם בראל,

 לכך לגרום יצליח פתאל, סלים בערבית,
 ממקורבידשלו, עובד זה בתפקיד שיוצב

 שבו היום, כמו מצב, ייווצר שלא כדי
 הראשיים מנהלי־המחלקות שני מסוכסכים
בערבית. בטלוויזיה

כסך מסניאיס מה על
 לשנת השידור רשות תקציב על מבט

 מגלה באפריל, ׳׳שהחלה הנוכחית, הכספים
מעניינת. תמונה

 — ומיץ תה קפה, — תקציב־האירוח
 220,ל־ססס מגיע הטלוויזיה בניין למבקרי
 בחודש. ליתת אלף 18,000 כלומר לירות,

 מגיע הטלוויזיה במיזנון תה כוס מחיר
 זה תקציבי סעיף שלפי כך אגורות, 50ל־

 1200 ביומו יום מדי בטלוויזיה מבקרים
לכבד. צריך שאותם נכבדים, אורחים

השי חשות הנהלת בבניין כי מסתבר
 התה תקציב אורחים• פחות מבקרים דור

 כלומר לירות, 100,000 רק הוא והקפה
 כדי המספיקים בחודש, לירות 8500כ־

ביום. אורחים 540 לכבד


