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 על כותרת, עלי עורך לונדון ליד״
 חנן בטוח, לשלום התנועה לאיש שאיפשר

 האמיתי פרצופו את להראות .אכדמסון,
 ביום הטלוויזיה, צופי אלפי עשרות לעיני

האחרון. החמישי

ה עו רי ת ד ו ר ט פ ת ה והווועוו־ ל

 ראשי שלושה על לרחם שלא היה קשה
 החדשות עורך, ברשות־השידור, השביתה
 צבי במאי המפיק לניאדו, אלי בערבית
רן (״צבה״)  שלמה החדשות וכתב גו

ר,  של לעיתונאים להסביר באו כשהם עי
השביתה. של סיומה על הרשות

 :מרומים עצמם מרגישים העיתונאים
 להשיג הצליחו לא שביתה ימי 12 אחרי
 כוונות הצהרת מלבד אחד, הישג אפילו

 כשהאפשרות המנהל, הוועד של מעורפלת
מהם. ניטלה בעצם בעתיד לשבות
 לדרוש עומדים החדשות מעובדי רבים
 השלושה התפטרות את הקרובים בימים

המאשי גם יש חדש. ועד ובחירת מהוועד
 תל־אביב, של הרדיו מערכת את מים

 ושרה לב־ארי גדעון לש בראשותם
הממו את וכן השביתה בשבירת פרנקל,

 מימין הרב הד״ר הדת, ענייני על נה
 שהשביתה לכך הגורמים כאחד צביאלי,
בבושת־פנים. הסתיימה

לעי התברר לעבודה שחזרו אחרי רק
 להם היה שנדמה למה בניגוד כי תונאים

 אומנם הם שביתה. דמי יקבלו לא קודם,
 החופשה מימי אך משכורתם, את יקבלו

 וימי יום. 11 יקוזזו מהם אחד כל של
כסף. כידוע, שווים, חופש
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 כראל יוסף הערבית הטלוויזיה מנהל
 עובדי מרבית את שעבר בשבוע כינס

 מי ״כל איום: כשבפיו הערבית הטלוויזיה
 העולם כתב עם מדבר הוא כאשר שיתפס

בטלוויזיה.״ מעבודתו מייד יועף הזה,
 בראל נגד כי גילה )2119( הזה העולם
 מחלקת מטעם מקיפה חקירה מתנהלת
 שבמהלכה ירושלים, מישטרת של ההונאות

 והרדיו. הטלוויזיה מעובדי אחדים נחקרו
 ה־ מחלקת מנהל גם נחקר שעבר בשבוע
בענ אורן יעקוב הטלוויזיה של אירגון

בראל. של יינו
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 לפני הרביעי ביום שהסתיימה השביתה
 להצדקת ביותר עלוב תירוץ שימשה שבוע

 לא אירועים יומן — שהשבוע העובדה
מכן. לאחר ימים שלושה שודר

 בחופש התאהב עברון דם כי נראה
להא החליט והוא השביתה, לו שהעניקה

 אין הסתיימה. שהשביתה לאחר גם ריכו
 מקום בכל טלוויזיה תחנת כל כי ספק

 שבועי, יומן להכין מצליחה היתה בעולם
 תוך הישראלי, זה של ברמתו יומן ביהוד
 ימים, משלושה פחות של מוקדמת הודעה
 כי יודע בטלוויזיה אחד כל כאשר בעיקר

 המו־ כתבות של עצום מלאי עברון בידי
_ ___ ■רלשידו כנות

 בקיץ לצאת עומד שעברון העובדה אולם
התר כציר לכהן כדי ארוכה, לחופשה

מבטי בלונדון, ישראל בשגרירות בותי
לה יש היומן. ירוענן בקיץ לפחות כי חה
 לא יורשיו, או עברון, של יורשו כי ניח

 שלא משום חדשות תוכנית לבטל יעזו
לה כדי הדרוש הזמן כביכול, להם, היה

כינה.
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 הפסח חג הרי לטלוויזיה שנוגע מה בכל
 יותר לערבים טלוויזיונית חגיגה יהווה

 בעברית הטלוויזיה בעוד ליהודים. מאשר
גולד דידי של תוכניתם את מציעה

 אכידור הגהן שמואל והרב שטיין
הער ששידורי הרי ).2119 הזה (העולם

 השידורים ממש. של פסטיבל יהוו בית
 בערב. 9.00 השעה עד יימשכו בערבית

 הערבים הצופים גם רע. בלי טוב אין אולם
 החלי- הפסח בערב דווקא לסבול. יצטרכו

 בשידור להביא הערבית הטלוויזיה טה
 מערכת על המשעממת התוכנית את חוזר

המערבית. בגדה החינוך

ו1ונר|ב!י3י חשודים עווד
 של ההונאות מחלקת חקירת כי נראה

ב רק מסתכמת אינה ירושלים מישטרת
 הגיעה אף אלא כראל, יוסף של חקירתו

בדרגה. ממנו לנחותים
 כנגד מקיפה חקירה נערכת אלה בימים

בער הטלוויזיה של בכירים עובדים שני
־ ארם בערבית החדשות עורך בית: לי  פ

 בערבית החדשות של הראשי והמגיש אן
קאסם. סעיד

 עבור חשבון הגישו כי הוחשדו השניים
בטל כביכול עבדו אותן נוספות שעות
 אל־ ,בערבית לעיתון שגם בעוד וויזיה,
חש הגישו ממשלתי, במימון היוצא אנבא,

 בהונאה המדובר אלה. שעות עבור בון
לירות. באלפי המסתכמת

 אם השאלה עתה נבדקת ברשות־השידור
 ולקאסם לבליאן התקשיר על-פי מותר היה

 אישור קבלת ללא נוספת עבודה לעבוד
לכו•
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 האגרה, ממשלמי רבים הרגיזה השביתה
הטל־ כנגד שהיתה היחידה ההפגנה אולם

סופר עורכת
7 לא או כן — הפגנה

 של ביתה מול נערכה השביתה בגלל וויזיה
סופר. אסתר לילדים התוכניות מנהלת
מתגו בה מהשכונה ילדים עשרות כמה

 לפני הששי ביום לה המתינו סופר ררת
 מוחים כשהם לביתה, הכניסה מול שבועיים

העוב כנגד כרזות ובעזרת קולות בקולי
 האיש הסידרה את השביתה שהשביתה דה

 את ״רוצים בלשונם: או מיליונים, השווה
אוסטין:״ סטיס

שנייה אזהרה

 הפרו־ אישר זה מדור עורך עם בשיחה
המנ הוועד יושב־ראש ירון, ראוכן סור
או על שנכתב את רשות־השידור, של הל

 את כינה כאילו שעבר, בשבוע דותיו
 תשדיר־ עכשיו״ ״שלום הפגנת על הדיווח
כאילו הכחיש ירון הפרופסור אולם שירות.

מאו השביתה את החלה שהטלוויזיה טען
 מבט שמהדורת על־מנת העיתונים מן חר

תשודר. ההפגנה על הכתבה ובה
 הוטעה. אכן המדור עורך כי להניח יש
 החמישי ביום ירון, עם הראיון אחרי אולם
 להבין קשה מבט, במיסגרת שבוע, לפני
 מכחיש שהוא מה את אמר לא מדוע

'שאמר.
 אחי־ יעקוב עימו שערך זה, ראיון
 שצפוי למה השנייה האזהרה היה מאיר,
הנה תחת השידור ברשות הביטוי לחופש

 של פיקוחו יותר, נכון אולי או, — לתו
ירון.

 שאף הדברים, לתוכן להתייחם מבלי
 הופעתו עצם הרי רבות, הבטיח לא הוא
 של התנשאות של תערובת שהיה ירון, של

הסו כל כלפי וביטול בשטעטל בעל־בית
 אצל אדום אור להדליק חייב אותו, בב
 החשוב בכלי-התיקשורת שוחר-חופש כל

ביותר.
 והגסות חוסר-הטעם החוצפה, שיא אולם
ש כבדךך-אגב, כאילו בהערה, התגלו
 שידור במהלך כי התברר אחימאיר. העיר
 ובו פתק, לאחימאיר הפרופסור שלח מבט,
 על לכתבה שניתנה הכותרת כנגד טען

 אלה: בימים במשק המיקצועיים המאבקים
ההסתדרות.״ נגד ״הממשלה

 מיש- בעצם הרי לירון, הכבוד כל עם
 הקומיסאר פרצוף את גילה הזה הפתק לוח

מת פנים מאחרי בקושי המסתתר שלו,
 בטלוויזיה אפילו הנדירה ובורות חסדות,

הישראלית.
 של הנדהמים בפניהם להתבונן היה די
 (״דדי״) ועודד אחימאיר המגישים, שני

 עובדי דעתם מהי להבין כדי גן־עמי,
שלהם. החדש היושב־ראש על הטלוויזיה

שסט מינו■
 הכתב לאהרונה קיבל חלושה ענות בקול
אדי-ע הטלוויזיה, של החדש הכלכלי

שפיגמן כחס
? לא או כן תחרות

 הדסק ראש של המינוי את שפיגלמן
הכלכלי.
שהיה מי של נסיעתו על שנודע לאחר

ם 2120 הזה העול


