שיחו־

משהו קורה על שפת הכנות.
בואו להשתתף בחוויה מיוחדת על שפת הכנרת
במלון ״פלאזה טבריה״ החדש -
 4ימים בלתי נשכחים ,בסוף שבוע ארוך או בתחילתו,
באווירת נופש מפוארת ,במחיר  3ימים בלבד !
היום הרביעי  -מתנת ׳פלאזז^טבריה' להשלמת חופשתכם.
זה קורה על שפת הכנות .כל שבוע,
המבצע ימשך חדשיים 20.5 :־20.7

הזמנות :טל 067-92233 .פלאזה טבריה

היו שב־ר ^ ש ב ס ה ל
יושב־ראש הוועד־המנהל של רשות ה 
שידור ,הפרופסור ראובן ירון החליט
להנמיך במיקצת את הפרופיל ולהימנע,
ככל שאופיו מאפשר זאת ,מדיונים הק 
שורים בשידורים עצמם.
מקורביו של ירון טוענים כי הוא נבהל
מן הביקורת הציבורית שנמתחה על מהל 
כים שונים שביצע מאז מונה לתפקידו ,ו 
מן התגובות על התבטאויות שונות שלו
שבעיקבותיהן הואשם בניסיון להיות קו-
מיסאר פוליטי של הרדיו והטלוויזיה.
ירון מתכוון לעסוק ,בשבועות ובחוד
שים הקרובים ,יחד עם הוועד־המנהל ,ב 
עיקר בסוגיות של פיתוח ,תקציבים מיב־
נים וכדומה .בין השאר מתכוון הפרופסור
לעסוק במרץ רב בקידום התוכניות לגבי
בית רשות־השידור החדש.
השלב הראשון במדיניות השקטה של
ירון יהיה סיורי־לימוד של הוועד־המנהל
במחלקות ובאגפים השונים ברדיו ובטל 
וויזיה שבהם יוחל בעוד כשבועיים.
בינתיים גם הוכרזה שביתת־נשק במרי 
בה שבין ירון לבין מנכ״ל הרשות ,יצחק

לימני.

..ותבע א ח ר א שיכ ם״
ראובן ירון
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את תפקידו של הפרופסור
בהתבטאויות הצורמות נטל לעצמו חבר
הוועד־המנהל ומי שהיה סגן יושב־הראש
אריאל ויינשטיין ,האיש ששר-האוצר
שימחה ארליך חפץ ביקרו.
בעת הדיון הסוער בפרשת התפטרותה

החב״לה ש א סו ר לך ל שכוח בנויול ל חו ל:

פו לי ס ת חביל ה
ש ל ה פני ה □
לגוסע■□ ל חו ל.
אתה נוסע לחדל .צפויות לך
הפתעות רבות ונעימות .כך
אנו מקוים .כנגד הפתעות לא
נעימות אנו מבטחים אותך
בפוליסה הטובה ביותר
לנוסעים לחדל ־ פוליסת
החבילה של הפניקס.
פוליסת החבילה של הפניקס
מבטחת אותך בשהותך
בחדל בכל הביטוחים
האפשריים:
ביטוח רפואי מקיף,

ביטוח תאונות אישיות
וביטוח מטען אישי.
פנה עוד היום לסוכן הביטוח
שלך ,לפני צאתך לחדל.

ה ב ! ■ ? ! □ ! ■ ■ ו ט ר א ל י ח ב ר ש ^ פ ש ם ש פ  19״נ10

נזוף קרפין
דיין שאג ,מי לא יירא ן
של נעמי שמר ממליאת רשות־השידור,
תקף ויינשטיין בחריפות רבה את הכתב
שהביא את הידיעה על ההתפטרות ,יואל
אסתרון ,את עורך מבט יעקוב אחי־
מאיר ,ואת מנהל מחלקת־החדשות חיים
יכין .מנכ״ל הרשות יצחק ליבני ומנ 
הל הטלוויזיה ארנון צוקרמן ,שהסכי 
מו עם חלק מההערות לגבי שידור הידי 
עה ,אולם לא הסכימו לגסות שבמיתקפתו
של ויינשטיין ,נחלצו להגן על עובדיהם.
תגובתו של ויינשטיין :״אם אתם מגי 
נים עליהם ,אנחנו נתבע את ראשיכם !״
כשהוא מכוון את דבריו אל ליבני וצוקר־
מן.
ליבני השיב שלא ייתכן שהוועד־המנהל
יהיה גם החוקר ,גם המאשים וגם השופט.

מי נו ף ב ח ר בין>־

קול ה ש ל ו □ -
ה וא ה ק ו ל ש ל ך !

כשחזר שר־החוץ משה דיין מסיורו
בסקנדינאוויה ,הביע תרעומת על פרט
מסויים בשידורי הרדיו שכיסו את סיורו
בסקנדינוויה.
די היה בהערה זו של שר־החוץ ,על־פי
השמועה ,לממלא־מקום מנהל הרדיו ב 
נושאי החדשות חנן נווה .הוא שיגר
מיכתב־נזיפה לכתב הרדיו במערב־אירו־
פה ,מיכאל קרפין ,למרות שברדיו

