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הברוכה שפת על שפיחוה
 ■לאתר יותר קל היד. השביתה בתקופת

רגי בזמנים מאשר הטלוויזיה כתיבי את
 חמים דיר. מזג־סאוויד בדם בימים לים.

 בריבית ליד מרביתם את למצוא יד,יד אפשר
ב בירושלים. הילטון מליון של השחייה

הטלווי אנשי הסתובבו יותר הקרים ימים
 מלנצל ונימנעיו מעשה באפס בבניין זיה
יבבות. ולשבת ההזדמנות את

 נמאס בתל־אביב רשותיד,שידור לאנשי
 של הכללית באסיפה זנציגתם מהשביתה,
 פרנקל שרה הרדיו ׳כתיבת השובתים,

 על יודעים אינם תל־אביב ״אנשי טענה:
 הם להם, יוסבר ילא ואם השביתה, מד,

 והשביתה הוסבר, לפרנקל לעבודה.״ יחזרו
נשברה. לא

ל טרחו לא אפילו בחיפה הרדיו אנשיי
 לשטח יצאו כרגיל, עבדיו ד,ם הסברים. בקש

אפש היתד, ׳שלא למרות כתבות, והכינו
לשדרן. רות

 על הממונה גילעדי, שאלכם למרות
 הניפ־ אחד היה יום־העצמאות שידורי הכנת
 התגלה הוא השביתה, מן העיקריים געים

 בהמשכתה. שתומך כימי העובדים באסיפת
 הסכנה מרחפת ייוטיד־,עצמאות שידורי על

 לא השביתה ׳שבעת משום ישודרו, שלא
הוכנו. ולא צולמו

 מנהל יהיו גילעדי !של הראשיים מתנגדיו
 ד״ר הרב בטלוויזיה, הדתיות התוכניות
 גדעון הרדיו, ואיש צכיאלי, בנימין

אלון.
אזוזדה אוח

 עמוקה דאגה הובעה הטלוויזיה בחוגי
 החדש המנהל של התבטאויותיו למשמע

ה רשותיו־,שידור, שיל המנהל הוועד של
ירון. ראובן פרופסור

 :תקף המנהל הוועד של האחרונה בישיבה
 כך על הטלוויזיה, את רבה בחריפות ירון

 ״שלום הפגנת על גדולה כתבה ששידרה
שבו ׳לפני בימיוצאי-ישבת שנערכה עכשיו״,

 ירון בתל־אביב. ישראל מלכי בכיכר עיים,
 היד, בטלוויזיה העיתונאי הסיקור כי טען,
 בתגובה זכה הוא שרות.״ ״׳תשדיר מעין

ה מנהל צוקרמן, ארנון של חריפה
 ו״ השקפה של עניין ״זה : שקבע טלוויזיה,

 בשביתה החלה הטלוויזיה כי טען, אף ירון
 בשעה במקום ,9 ׳בשעה הערב באותו שלה

 רק האחרים, כלי־התיקשורת בפל כמו 6
זו. כתבה ׳לשדר שתוכל כדי

מנחל נגד חשדות

הערבות הטלוויזיה
 הטלוויזיה, שיל מישטרד, לענייני הכתב

שבו לפני החמישי ׳ביום הביא סממה, דן
 הזה (העולם שורר שלא סקופ עוד עיים
 שעורכת חקירה על ידיעה זו היתה ).2117

 ירושלים מישטרת ושל ההונאות מחלקית
כראל. יוסר הערבית, הטלוויזיה ׳מנהל כנגד

 במישט- ההונאות, מחלקת שראש לאחר
 אלכסנדדוני, משה פקד ירושלים, רת

 ויקטור החדשות מערבית כתב את חקר
 הערבית הטלוויזיה מפיק את נחמיאס,

הער ביתרו־,שידור איש את דמדן, יעקב
 דובר מעוזרי אחד .ואת הלוי יצחק בי

 בדבר יחזקאל, ניסים רשות־השידור,
הח הוא בראלי, קשור שבהם מעשי־הונאה

ש לחקירה, עצמו בראל את להזמין ליט
אחדות. שעות ארכה

ל המישטרה ׳תחליט אם ברור לא עדיין
 הקרה הסי׳שטרה לדין. בראל את העמיד

 בראל, בעניין חודשים כמה לפני כבר
חו אליה הגיע האחרונים בשבועות אולם

 את אלכסנדרוני, לדעת שחייב, חדש, מר
החקירה. חידוש

טדתודס
ה של ההדרכה ׳ועדית החלטות על־פי

 אנשי שלושה הקרוב בזמן ייצאו טלוויזיה,
׳בחוץ־לארץ. ׳להשתלמויות ׳בכורים טלוויזיה
 עלי ומגיש עורך יהיה היוצאים ראשון

תק אישור שקיבל לונדץ, ירון כותרת
ה ■תוכניות ולראות לאירופה לנסוע ציבי

 ביבשת. שונות בביריות כותרת לעלי דומות
 ייצא טסלר, שמעון שני, מבט עורך

לצ כדי השונות, לארציות־אירופה הוא אף

ל המקבילות טלוויזיה בתוכניות בהן פות
 חנינא המפיק ייצא ׳כמו־כן שני. מבט

 ► גם לחוץ־לארץ. בחייו, לראשונה אמוץ;
ל הדומיות תוכניות לבחון הוטל אמוץ על

כותרת. עלי
 הטלוויזיה השנה השלח אלה על נוסף
להשתלמו וצלמים טכנאים 10מ- למעלה

בחוץ־לארץ. יות
בהשתל עהד, שדהה ביחוץ־ילארץ אגב,

 רשות־השי־ שיל המישפטי היועץ גם מות
ל ניתן יבמה ברור לא כהן. נתן דור,

מיישפטית. ׳מבחינה שם השתלם

נוספת טלודז^ה אגרת
ש הכנסת, של ועדתיהכספים בישיבת

 הליכוד ח״ב הציע שעבר, בשיסוע נערכה
 אגרת־טלוויזיה להטיל קויפמן חיים
ה של המישדרים כי טען, קויפמן נוספת.

עוצ בגלל מיטשטשים הישראלית טלוויזיה
 בימי־הקיץ ובי מצריים, של השידורים מת

ה את המצרית התחנה דוחקת החמים
האקרן. מן ישראלית

 המישדרים שיפור כי לקויפמן כשד,וסבר
ל הציע הוא ׳לירות, ■מיליון 200כ־ יעלה
 יכך. לשם ■נוספת ■מייוהדת אגרה הטיל

 בד,בנד״״ זאת יקבל שהציבור לי ״בחור
הה״ב. אמר

רשות־השידור גנב■
 שעבר בשבוע עמדו נעים לא מצב בפני

 אשר שקל, הירושלמית השיווק חברת ׳בעלי
 ה- ועד־ר,עובדים ילבין בינה הסכם על-פי

 מוצרי ׳שימשו ברשוית-השידור, מינהליים
הרשות. לעובדי לפסה כשי חיברה! אותה

 של תערובדדזוטא ערכו שקל אנשי
ה של מח׳לקת-ההדרכה בחצר מוצריהם

 ה- העובדים כל הוזמנו ׳שאליה רשות׳
 הרצוי הפסח שי את לבחור כדי מינהלייס,

 של מערכות לעובדים הוצעו היתר בין להם.
וכלי־מטבה. צלחות, כוסות,

 העובדים וכל התצוגה שהסתיימה לאחר
 כי שקל ׳לאנשי התברר השי, את בחרו
 בתערוכת־הזוטא שהציגו מהמוצגים רבים

 יגיע הגנובות הדוגמות של ערכין נגנבו.
לירות. לאלפי
 לא ברשות העיתונאים העובדים אגב,
 להם ניתנה אולם לחג, שי השנה יקבלו

 השי חבילות את בהנחה ׳לקנות האפשרות
 עבור לירות 275׳( המינהליים קיבלו אותן

הבילה). כל

נוספת חדשות מהדורת
הח הכנסת של שוועהת־ד־,כספים לאחר

 שעתיים הכללית לטלוויזיה לאשר ליטה
 הטלוויזיה על־חשבון שידור, של נוספות

ל כיצד דיונים עתה נערכים הלימודית,
אלה. שעתיים חלק

הסי מרבית את לה ישיש ההצעות, אחת
ב השידורים את לפתוח להתקבל: כויים
חד מד,הורת להגיש בצהריים, 1.30 שעה
 כבר, המשודרות השתיים על נוספת שות

 או מצויירים סרטים לאחר־מכן ולהקרין
ה מתוך נוספת שעה לילדים. תוכניות

ב לשידורים זו. הצעה לפי יצמידו, שתיים
ערבית.

טסלר משתלם
עלים
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