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זאת יאשרו

שידור
)53 מעמוד (המשך

 מ־ססו למעלד. שעלו בחדרו, שיפוצים
 מחקירות חלק ועל סוייה ד,חדר לירות. אלף

 הוחלף השטיח דמויי־עץ. טפטים הודבקו
 שהיה מזגן־האוויר, כולו. הריהוט עם יחד

 הוכנס 8שפיר של חדרו ואל הוצא, במקום,
לחימום. מיתקן גם. יש שבו מזגן־ענק,

 אלון שפירא, של סגנו של בחדרו גם
 קומת בכל וגם שיפוצים, נעשו שלי,

 של העבודה ובחדרי באולפנים המינהלה.
 אגורה בינתיים, הושקעה, לא צה״ל גלי

אחת.

ק ת פ א ה עזר ד

 כי טוען עימירס, משה הרשות, דובר
 אנשי של לעבודתם ביותר חשוב הלקט

 לפאר נועד שהלקט אלא והרדיו. הטלוויזיה
 (״טומי״) יוסף של מישטרם את ולרומם
 כל ירון♦ ראובן הפרופסור ושל לפיד

 ביקורת בו שיש בעיתונות, המופיע קטע
 להם, המקורבים על או מהשניים, אחד על

 הלקט מביא זאת תחת בלקט. נכלל אינו
 רשוודהשידור על חיוביות ידיעות רק

שונים. מעיתונים ולוזדשידורים
 בשידורים מקמצת רשוודהשידור כאשר

 רבע להוציא סיבה שום אין ובמשכורות,
השכם. על טפיחד,-עצמית על לירות מיליון

ז החריץ שווה כמה

טל ס ח בישראל כיוחר הוחכרח הכביסה וזכונת יי■ק

ישראל מדינת
חיפה מחוז על הממונה משרדי

, ה פ י )1979 בדצמבר 20( תש״ם בכסלו ל׳ ח
61/1398 מס׳

לכבוד
 עורכי־דין משרד חוסיין, אבו

אום־אל־פחם

א״ג,
 מהחוק 6 לסעיף בהתאם הודעתכם קבלת בזאת לאשר מתכבד הנני

כדלקמן: האגודה יסוד על לאגודות, העותומני
הפוליטיים. האסירים על להגנה הועדה האגודה: שם א.
: ב. ן ע מ אום־אל־סחם. ,157 ת״ד ה
האי ענייניהם קידום למען יוזמות, נקיטת האגודה: מטרות ג.

וזכויותיהם. הפוליטיים האסירים של שיים
 האסירים של וצודק חוקי מאבק כל עם (סולידריות) הזדהות

הפוליטיים.
 מצבם על אינפורמציה כל ובחו״ל בארץ ופרסום ריכוז איסוף,

 השונים. בבתי־הכלא האסירים של ומאבקיהם
עליהם. והגנה התחומים בכל האסירים במשפחות טיפול

הועד: חברי שמות ד.
יו״ר. — אום־אל־פחם ג׳ברין, אחמד חסן
 מזכיר — ת״א ,131 גלויות קיבוץ לבנה, רמי

גזבר — - שפרעם המארה, עאטף
חבר — נצרת עלא־אדין, ג׳מיל

חבר — אל־גרבייה באקר, גנאיים, אברהים
חבר — טירה מנסור, מוחמר
חבר — תל־אביב נוימן, גיורא

רב, בכבוד
אילתי נפתלי ד״ר

חיפה מחוז על הממונה

דפוס
״ ו נ א ש ה ו נ ״

מרכזית) (תחנה תל־־אכיג ,15 המעלה יסוד

 מעולות דפוס עבודות
ט ל ט * ב מולטילי

 קבלות / חשבונות * משרדיות * מסחריות
וכר בר־מצוה * חתונה הזמנות * חוברות

03־614844 טל. תל־אביב, ,36 נחמני רח׳ :מען

 הוועד־המנהל של האחרונה בישיבח
 הוועד, חבר על ממשתתפיה כמה התפרצו

 הרדיו, מנהל פאסו. אהרון עורר־הדין
 נקדימון חמנכ״ל יועץ לב־ארי, גירעון
דגי־ חוועד־המנהל, וחבר דוגל (״נקדי״)

שפירא .מפקד
הלישכהז עולה כנוה

 פאפו על הסתערו בלוד, (״דני״) אל
בישי מעולם נשמעו לא שכמותם בכינויים

 ״שקרן״, בכינויים זכה פאפו הוועד. בות
 ״הורם־רשווד ״ליצן״, ״מוקיון״, ״אידיוט״,
השידור״.
 הרשות, דובר שלח הישיבה במהלך

 חוועד־המנהל, לחבר פתק עמירב, משה
 לא שנחליט מציע ״אני אלמוג: ;יפיס
 טעם אין הישיבה. מדילד את להדליף

בישי פאפו על דיברו איך יידע שהציבור
 והעביר עמירב, עם הסכים אלמוג בה.״

 בישיבה, הנוכחים לכל הלאה, הפתק את
 להימנע הסכמתם את הביעו כשכולם

מהדלפות.
 רב בדיוק מהלך־הישיבד, הופיע למחרת
 מי לדעתו כי טוען עמירב בעיתונים.

 אלמוג היה השערוריה פרטי את שהדליף
כמובן. זאת, מכחיש אלמוג בעצמו.

מה ח מילת די כ ד כ

 מחלקת־התוכניות של החדש המנהל
 על החליט גודארד, יוסי בטלוויזיה,

 שבה נושאי־כלכלה, על חדשה תוכנית
 עיתונאי- בכירי להשתתף אמורים היו

בארץ. הכלכלה
 לפיד, (״טומי״) יוסף הטלוויזיה מנהל

 התקשר כבר וגודארד התוכנית, את אישר
 ועם אותה, שיפיק אמוץ, חנינא עם

בה. שישתתפו עיתונאים,
 לתוכנית. התנגדה מחלקת־החדשות אולם
ב לדיברי  הם הכלכלה נושאי יכין, חיי

 בתוכנית צורך ואין טהורים, נושאי־חדשות
 לגודארד יבין בין המאבק להם. מייוחדת

 הכלכלית התוכנית הוקפאה בינתיים נמשך.
< החדשה.

סו כסף ביז

 מוציאה רשות־השידור דובר לישכת
 התפוצה אשר קיטעי-עיתונות, לקט יום מדי
ובטל ברדיו בכירים אנשים כוללת שלו

 של ההפקה הוצאות עיתונאים. וגם וויזיה׳
בשנה. לירות אלף 250לכ־ מגיעות הלקט

 לפיד, (״טומי״) יוסף הרשות, מנכ״ל אל
 מידידיו, מאחד מיכתב שעבר בשבוע הגיע
 במיכתב, לגלות. לפיד מסרב שמו את אשר

 50 על־סד המחאה מצורפת היתה שאליו
 זה צ׳ק מצרף ״אני הידיד: כתב לירות,

 של בשיניים לטפל יהיה שאפשר כדי
 שבין החריץ את ולסתום גיא כרמית
שיניה.״
 לו: וכתב לידיד הצ׳ק את החזיר לפיד
 50פד יותר שווה גיא כרמית של ״החריץ
לירות.״

ח ,גול מכיס■ ד ו נ ס
 תעסוקה להם מחפשים כותרת עלי פליטי

בטלוויזיה. אחרת
בתוכנית ניסן לאלי עוזרים מהם חלק

גיא קריינית
7 החריץ שווה כמה

 אחרים ואילו פתוחה, דלת שלו, החדשה
פוטרו.
 טלי של המערכת רכזת כרמן, ורד
 במים־ בחז־שוון. להשתלב מנסה כותרת,

 תוכניות כמה עתה עורכת היא זו גרת
 היא ואם טסלר, שימעון של שני למבט

קבי לה שתאושר לקוות יש בהן, תצליח
מחלקת־החדשות. במיסגחת בטלוויזיה עות

 למבט ברמן שעושה הראשון ,התחקיר
המוע התאילגיידם, המלצרים על הוא שני

 במלון שיף חיים המלונאי על־ידי סקים
בתל-אביב. דיפלומט

מקדטוגיס
 הורה לב־ארי, גידעץ מנהל־הרדיו,

הפופולא התוכנית של שמה את ■לשנות
 נשאל כאשר לבית־הורי, בית־אבי רית

 בשאלה: השיב השינוי, לסיבת לב־ארי
 ?״ אמא היתה לא מהמרואיינים אחד ״׳לאף

הוז פאר (״דני״) דניאל הקריין * + *
 לאולפן האחרון ברגע שבועיים לפני עק

 את להחליף כדי אירועים, יומן — השבוע
 המאגא- ישל הקבוע המגיש יכין, חייס

 מה לפאר התברר התוכנית אחרי ירק זין.
 יום חל הערב באותו כי נזכר יבין קדה.

 והחליט דפנה, בתו של 9ה־ הולדתה
 המיש־ במחיצת ליל־השבת את לבלות

 טוסי רשות־השידור, למנכ״ל * פחה
 :הדש שם בטלוויזיה המציאו לפיד,

״הגפרור״.
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