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שיחר
ת שכור מ 1■רו של ה

שמו השידור ברשות נפוצו באחרונה
ה של הוועד־המנהל יושב־ראש כי עות

 ממשיך ירון, ראובן הפרופסור רשות,
שב הלאומי הספרים מבית משכורת לקבל

בירושלים. העברית אוניברסיטה
 השידור, רשות דובר שערך קצר בירור

 אינו הדבר בי העלה עמירב, משה
 ב־בית לעבוד ממשיך אומנם ירון נכון.

 מחליף, לו שיימצא עד הלאומי, הספרים
 שם עובד הוא כי להדגיש מבקש ועמירב

לדב זאת, עושה הוא אולם — כיועץ רק
שכר. לקבל ומבלי בהתנדבות ריו,

מהאו משכורת לקבל ממשיך ירון אך
היו בתוקף בירושלים, העברית ניברסיטה

 עמירב באוניברסיטה. מרצה־לשעבר תו
 שמקבל היחידה המשכורת זוהי בי טוען
רשות־ בין מיוחד הסדר על־פי וזאת ירון,

צוקרמן מנהל
ההוראה את נתן לא מי

 לא שלפיו האוניברסיטה, לבין השידור
והאו מהרשות, שכר ירון בינתיים יקבל

 משכורתו את לו לשלם תמשיך ניברסיטה
בה. ללמד שחדל למרות

 שונות הטבות להבטיח נועד זה הסכם
ושאו באוניברסיטה, כמרצה ירון שקיבל

 לו להעניק יכולה השידור רשות אין תן
החוק. על־פי

ת קו מ ח ת ה ה ד עבו מ

ל שעבר בשבוע שחזר טסלר, שמעון
 באירופה, חודשיים בת שהות אחרי ארץ
 הפרלמנטרי הכתב שי, נחמן עם יחד

 הכתב של מקומו את גם עתה הממלא
 כרמלי. עמום המקומי והכתב הצבאי,

 ויורם אלוני יאיר ידווחו מירושלים
 סער טוביה יישלח ולבאר-ישבע רונן,
גורן. ויגאל

 התמרמרות קיימת החדשות במחלקת
 שיוטל הרב העומס שלמרות כך על רבה
מה רז מנשה הכתב שוחרר כולם, על

 בחודשיים עסק רז הבחירות. בליל עבודה
 על שני, למבט סרט בצילום האחרונים
ל חודש עוד וקיבל בארץ, בתי־הכלא

 שבר רבים, לדעת הסרט. בעריכת עבודה
 הזמן לגבי גיל, צבי של שיאיו את רז

ויחידה. אחת כתבה לעריכת הדרוש

אפו ש״ יקו■1ו״ פ רא
 חבר טען השידור רשות מליאת בישיבת

 עורך־הדין הליכוד, מטעם הוועד־המנהל
 ניקוי את לחדש ״יש 5 פאפו אהרון

ב עושים העובדים וכה, כה בין ראש.
 שיעשו אז רוצים, שהם מה השידור רשות

וזיזעה.״ וחירבת ראש ניקוי את שוב
(״מו מרדכי התוכניות, מחלקת מנהל

 סנאט באולם שהיה קיריטנבאום, טי״)
ישי נערכה שם העברית, האוניברסיטה

 המליאה, חבר אינו אם־בי המליאה בת
פאפו. של דבריו נגד התקומם
 קם הוא רשות־הדיבור, את לקבל מבלי
 בזה להודיע רוצה ״אני ואמר: ממקומו

 את קיבלו חיזעה וחירבת ראש ניקוי כי
אישו ואת רשות־השידור, מליאת אישור

 לפני ברשות, האחרים הגורמים כל של רם
ששודרו.״

הוו יושב־ראש בידי עלה רב בעמל רק
 ראובן הפרופסור הרשות, המנהל.של עד

השניים. את להרגיע ירון,

ס פ הקול ה ו

לה צריך היה שבוע לפני החמישי ביום
לוויתן נדב הבמאי של סירטו מוקרן יות

קירשנכוים מנהל
ניקוי־ראש התיר מי

 מודעות קבלת
 העיתונים לכל

המערכת במחירי
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״רובקס׳
 של ח,דש מלאי הגיע

״רובקס״ של הנפלאות הצלחות

י מנים ה׳ ל ר ו מ י י
 מוררוז של אחד קטלוג רק קיים

מחיקויים. היזהרו

לרשו הבחירות שידור לקראת ההכנות
 הבא, בחודיש 7ב־ שייערכו העירוניות יות

 הטלוויזיה טכנאי גבוה. להילוך נכנסו
המיו בשידור יחבלו לא כי הבטיחו כבר
 ביום בלילה 11 בשעה החל שייערך חד,

אחדות. שעות ושיימשך הבחירות,
 גילעדי אלכם של בניצוחו הטלוויזיה,

 מתכוונת יום־הבחירות, צוותי את המרכז
 כמו ממש דגמים, ולבנות תחזיות להביא

ל הבחירות ובליל לכנסת הבחירות בליל
הסתדרות.

ה בארבע ניידות־שידור יוצבו כך לשם
חי תל־אביב, ירושלים, — הגדולות ערים

 קטנות ערים בשש וכן — ובאר־שבע פה
יותר.
צל ובכללם החדשות, מערכות חברי כל
 ככתבים, הסמכה כך לשם שקיבלו מים

הטל מקווה שבו הגדול למיבצע גוייסו
 חנוך הסטטיסטיקאי בעזרת וויזיה,

ב הבחירות תוצאות את לנבא סמית,
 אלימלך ישדרו מתל־אביב נמרץ. דיוק
מחיפה מישעל. וניטים רביב דן רם,

 העיר של השנים מאה על דממה, היתה
פתח־תיקווה.

 התברר יום אותו של בשעוודהצהריים
 את תואם אינו הסרט של פס־הקול כי

הס של השנייה ממחציתו החל התמונה,
 זעיר. טכני תיקון לבצע יש וכי רט,

ה לטכנאי ופנה מתל־אביב הוזעק לוויתן
פס־הקול. את שיתקן בבקשה תורן,
 העיצומים מאז כי ללוויתן, התברר אז

 מקבלים הם אין נוקטים, הטכנאים שהחלו
 עליה להם מודיעים אלא־אם־כן עבודה כל
 ביהודית פגש לוויתן מראש. שעות 48

 הסרטים מחלקת מנהלת לוץ, (״ג׳ודי״)
לו. לעזור יכלה לא היא אולם התעודיים,
 הטלוויזיה, מנהל את הזעיקו השניים

 הודיע צוקרמן מביתו. צוקרמן, ארנון
לטכנאים. הוראה לתת בסמכותו אין כי

 הטכנאים לפני התחננו וצוקרמן לוויתן
 לידי הגיעו לבסוף התקלה. את להסדיר
 ובאשר באולפנים, יישאר לוויתן פשרה:

של שקופית תוקרן התקלה, לנקודת יגיעו
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