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 (״טו־ יוסף והטלוויזיה, הרשות מנכ״ל
 איש־חדשות שרק החליט לפיד, מי״)
 ראש- את ילווה יערי, אהוד אחה

 לאסואן. בנסיעתו בגין מנחם הממשלה
 הדבר כי לו והסביר לפיד עם שוחח יערי

בלתי־אפשרי.
 לקאהיר אסואן בין ״המרחק יערי: טען

כש טיסה, שעתיים קילומטרים, 700 הוא
 אחר- בארבע יוצאת האחרונה הטיסה

 בטיסה לצאת חייב אהיה אני הצהריים.
 בקאהיר מהאולפנים לשגר כדי יום, בכל הזו
 כל בבוקר. למחרת רק לחזור החומר, את
 לבין אחרי־הצהריים ארבע בין שיקרה מה

 לפיד אולם סיקור.״ ללא יישאר הבוקר
 תסתדר, ״אתה ליעדי: ואמר בשלו, נשאר

איכשהו.״
 אלימלך המדיני, הכתב הציל המצב את
 ראש־הממשלה מישרד לאנשי רמז הוא רם.

בגין ביקור של הטלוויזיוני הסיקור כי

רם כתב
בגין בעזרת לחץ

 אינו שלפיד מאחר לקוי, יהיה במצריים
 הסביר רם אחד. מכתב יותר לשלוח מוכן

 תחת לאסואן, בגין עם יסע עצמו לפיד כי
 את שיקבל איש־טלוויזיה עוד לשלוח
בקאהיר. מיערי החומר

 ראש- שבמישרד ללפיד נודע כאשר
 את לשנות מיהר עליו, כועסים הממשלה
 משה איש־טלוויזיה, ועוד ההחלטה,

למצריים. נוסע שלונסקי,

הל ■היה מי ? הטדודדוד, מנ
 עובדי כל חייבים בחודש 15ה־ עד

 ראויים עצמם החושבים רשוודהשידור,
מוע את להגיש. מנהלי־הטלוויזיה, להיות
 זבולון שר־החיעוך, הפנימי. למיכרז מדותם
 לא מעובדי-הרשות שאיש מעוניין המר,

 — שיגישו יהיו ואם מועמדותו, את יגיש
 יהיה שאפשר כדי ייבחר, לא מהם שאיש
 שהשר מי יגש שאליו חיצוני מיכרז לפתוח

מר דן הארץ עיתונאי ביקרו: מעוניין
גלית.
מוע כמה על מדברים עתה כבר אולם

 סמנכ״ל הוא מביניהם ביותר המאיים מדים.
 הכין עבאדי עבאדי. שלמה הרשות,
 שיהיו הוועד־המנהל, חברי מבין לובי לעצמו
 בו. שיבחרו כדי ועדת־המיכרזים, חברי

 צול,ר■ ארנון תקדים על מסתמך עבאדי
 שנבחר לפני הרשות סמנכ״ל שהיה מן,

כמנהל־הטלוויזיה.
 יוסף הרשות, מנכ״ל. תומך בעבאדי

 עבאדי שאם חושב לפיד לפיד. (״טומי״)
 לפיד, הוא, יוכל הטלוויזיה, מנהל יהיה

השידו של התוכני בצד ולשלוט להמשיך
 רד בצד רק יעסוק שעבאדי בעוד רים,

מינרלי.
 אנשי בעיקר יתמכו שבו אחר, מועמד

 תיאטרון מנהל הוא בוועד־המנהל, המערך
 מוסינזון מוסינזון. אביטל ירושלים,

 ונחשב בטלוויזיה, העובדים מוותיקי הוא
 רק הוא רשוודהשידור. כעובד היום עד

לתיאטרון. הושאל
הנראה ככל שיגישו המועמדים, שאר

 שימעד■ (״צחי") יצחק :מועמדותם את
 אלי לו, הובטח התפקיד כי הטוען ני,

צבי ניסן גיל. ו

ם מוסקווה עי ב צ ב
 המר, זבולון שר־החינוך־והתרבות,

 (״טומי״) יוסף הרשות, מנכ״ל על כפה
 מחלקת־הספורט, למנהל להיכנע לפיד,
 מיליון חצי ולהקציב גילעדי, אלפס

מוסקווה. אולימפיאדת של לשידורים דולר
 האולימפיאדה את לשדר גם הוחלט עתה

 כל יוכלו הקרוב יוני בחודש בצבעים.
 מדי כימעט לראות בארץ שוחרי־הספורט

ממוסקווה. שידורי־צבע ביומו יום

בד בץ ם □,עו הדי מנ ד

 המנכ״ל, הוראת לצאת עומדת השבוע
 כתבי יהיו שלפיה לפיד, (״טומי״) יוסף

 יהיו שהם בקילומטרים מוגבלים הטלוויזיה
 לצרכים במכוניותיהם בהם לנסוע רשאים

 יוכל רשות־השידור של כתב כל מיבצעיים.
 עבור בחודש . קילומטרים 1000 רק לנצל

ליום. קילומטרים 33כ־ שהם עבודתו,
 התברר זו, הוראה מוציא שלפיד בעוד

 המפוארת הוולוו במכונית נסיעותיו, כי
בחו קילומטרים 4500בכ־ מסתכמות שלו,
 אלף 40כ־ לרשות־השידור העולים דש,

לירות.
 מדירות־השירות באחת לגור מסרב לפיד

 על- ונוסע בירושלים, רשות־השידור של
 מתל-אביב ביומו יום מדי הרשות חשבון

 כולל אינו זה סכום ובחזרה. לירושלים
לפיד. של הצמוד הנהג של משכורתו את

ח הישעות ?יצוץ םו ס ח ה
 עבאדי, שלמה רשות־השידור, סמנכ״ל

לפיד, (״טומי״) יוסף למנכ״ל, הגיש

עבאדי מועמד
צוקרנזן בעזרת לחץ

 (״בו- פ אבירה בסימון תוכנית־קיצוצים
 10 יקוצצו התוכנית פי על שביט. מה״)

 המייוע־ ,הנוספות השעות ממיכסת אחוזים
מחלקה. לכל דות

 בשבוע שנערכה רשות־הסגל, בישיבת
 וזכה התוכנית את לפיד העלה שעבר,

 מחלקת־ מנהל של מצידו חריפה בהתפרצות
 ״אצלנו יבין: טען יבין. חיים החדשות,
 למיכסה ומעבר מעל הרבה עובדים האנשים
מה וחלק הנוספות, השעות של הקיימת
 נעשית מחלקת־החדשות כתבי של עבודה

 יעבדו אחוזים, 10 תקצצו אם ללא־תמורה.
בחינם.״ בכלל כאן

 השעות את לבטל שלא החליט לפיד
החדשות. של הנוספות

ומוגן קיצוץ
נכ צה״ל, גלי הצבאית, תחנת־השידור

 וקימוצים. קיצוצים של לתקופה נסה
מוע שדרים מתבטלות, תוכניות־חדשות

 בתקציב, לקצץ כדי אחרות לתוכניות ברים
בתחנה. המוצאת אגורה כל על פיקוח וקיים

 למפקד הפריעה לא זו חיובית אווירה
 עריכת על להורות שפירא, צבי התחנה

)54 בעמוד (המשך

ן

*
¥
*

 חדר בעלת בישראל היחידה החנות
טי. השמעה ס קו  א

 היצרנים מטובי דגמים עשרות
ם. ובכל המחירי
ם צוות חי מ  לרשותכם. נסיון עתיר מו

 אין. לטרייד אפשרות
ם ומחירים תשלומים בארץ. מהזולי
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שת אל מקצועיות חנויות ר שר בי
 221751 :טלפון ,15 ארלוזורוב רח׳ תל-אביב,
052־22545 :טלפון בפסג׳ ,96 וייצמן רח׳ כפר־סגא,
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 פרטיים שיעורם
בערבית

ת מדוברת תי סיפרו  ו

לבגרות) הכנה (כולל הרמות בכל
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 להרצאות, ונונקונפורמיסטים אינטלקטואלים של

אלימות. ללא ופעולות דיונים

ת״א ,20178 ת.ד.

221033 הזה חעולס


