ך

מכחכים

אמא מיולדת ,א ד מ ה

*5מע0זסקסקטו

הבעייה שנשמטה מזכרונו
של נשיא חמדינה ,ערב יום
העצמאות.

בדברו לפני העם ,לרגל יום
העצמאות ,מנה הנשיא את הבע
יות הקשות הניצבות בפנינו .ומיס-
פרן אינו מבוטל כלל וכלל .אך
משום מה דילג הנשיא על הבעייה
המכאיבה של היורדים ,ולא הקדיש
לה אפילו מישפט אחד .האם יתכן
שאינו מודע לבעייה כאובה זו?
בדברי הנשיא לאומה  /לא אמר
מר נבון מאומה ' /ליורד הזועם /
שנטש את האם  /את אמא מו
לדת ,אדמה!
סמי אילץ ,תל־אביב

כועיערז

טיולי© )הדרי©
* לאירופה.
*ארודכ,וןודהוטכסמןו.
* הטורה היהוון.
* דרוס אטריוןה.

,.מי  3אע *ו־יף עיד״
למען ׳שידוד טו ב יוחד
״אחד מקורבנות הדו״ח
של רשות״השידור הוא
מזכיר מערכת החדשות
בעבר ,איתן אלמוג ,שצבר
לעצמו כמויות״עתק של
שעות נוספות ,למרות ש
עיקר עבודתו היתה מיג-
הלית״.״ )״העולם הזה״

הטסלוליס

־ טלןיפיס וטושלטיס.
ל ל ט ל ל י ל י © -טעוליסוממסיס.
כ ו ל י ט ל ו ן -טונים ,רוכס מדרגה א:

דרוש טסוכו הנסיעות שלך
את וזוכרת טיולינו'.

קול המפרסם

ד

_ בריזה

מוסיקפה■

חוברט סמואל . 80טל* 656992 .

ב ל ו ז  ,סו ל ק,
נר יוס אי ג׳ 1

הדברת מזיקים
מומחים לחדנרת תיקנים )ג׳וקיס(,
תולעי עץ ,חרקי ספרים ובגדים.
בשמירת על בריאותך ורכוטך.

רמת־גן ,רח׳ מודיעין  ,18ת.ד2272 .
6 .717,־ 5־  780114רש׳מס׳ 21עסק 481/75
אילה — *7*01־־**#
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.(2263
להעולם הזח מגיע צל״ש על
המידע המדוייק .אכן ,צברתי לעצ
מי ״כמויות־עתק״ של שעות נו
ספות בעבודתי כמזכיר המערכת.
ליתר דיוק  :הממוצע החודשי שלי
נע בין  90ל־ 150שעות נוספות —
בעבודה מעשית במערכת החדשות
וענייני היום ,בפיקוח ובניהול ה
מערכת משעות הבוקר המוקדמות
ועד שעות הלילה ,כולל שבתות
וחגים• הכל לפי הצורך והעניין
המיקצועי ,ועל פי הנחיות הממו
נים עלי.
על פי הוראת הוועד המנהל של
רשות־השידור ,אין משלמים לעוב
דים בתפקידי ניהול מעל  75שעות
נוספות לחודש .דבר זה חל על
המנכ״ל ,מנהלי הרדיו והטלוויזיה
וכל שאר מנהלי המחלקות והיחי
דות ברשות־השידור ,כולל מזכיד
מערכת החדשות .לפיכך ,חשוב
שהקוראים יקבלו את המידע ה 

אל כל מי שכואב את
כאבם של עיד אגו״גרון
וילדיו ,שאיבדו כהרף עין
אישה ואם בפעולת צה״ל,
שבה ירה חייל לעבר טנדר
נוסע והמית את לנימה
אבו לקימה.

אנו החתומים מטה פונים אלי־
כ*0אישית.
היכרנו את עיד אחרי מותה האכ
זרי של אשתו; ביקרנו באוהלו
וראינו את ששת הילדים .פגשנו
באימו הזקנה והתשושה ,שעליה
נפל התפקיד הקשה לטפל במיש־
פחה .המצב הכלכלי של המיש״

קורא ספירו
* מ ד

אחריות השילטונות

צילום
קורסים למתחילים
ממשיכים ומתקדמים

״קמרה אובסקווה״
ת"א,ניאליק 658677-23
י-ם,בצלאל 233502-. 6

קבלת מודעות
לכל העיתונים
במחירי המערכת

איתן עם

הפעלה כתבים ,עורכים ,מפיקים,
רכזי־חדשות ועוד .יש בכל אלה
גם אספקטים מינהליים ,כהכרח ה
נובע מעצם העבודה.
קוראי העולם הזה ,הנוהגים גם
להאזין לקול ישראל ,לא תמיד מו
דעים לקשיים ,למיבצעי־השידור ה
מורכבים ,ולכל המלאכה הנעשית
מאחרי הקלעים — למענם ,למען
שידור טוב יותר.
איתן אלמוג ,פידלפיה
• הקורא אלמוג ,לשעבר מז
כיר מערכת החדשות בקול ישראל,
מכהן היום כשליח עלייה בארצות־
הברית ,בחופשה ללא תשלוס מ־
רשות־השידור.

ס

פיוסום איויאל
אבן גגירול  110תל״אביב
)פינת אגטוקולטקי(
שלפו) 772118 ,227117

קורא אלמוג
בחופשה ללא תשלום
משלים  :איתן אלמוג צבר שעות
נוספות ,אך קיבל תשלום רק על
כמחצית מן השעות הנוספות ש 
עבד .וגם על כך שילם מם-הכ-
נסה כחוק.
עבודתו של מזכיר מערכת החד;
שות בקול ישראל היא מינהלית
בדיוק באותה מידה שעבודתו של
ראש מערכת העולם הזה היא
מינהלית .מזכיר מערכת החדשות
עוסק ,קודם כל ,בעבודה עיתו־
נאית־מיקצועית בתנאי לחץ ,בקבי
עת מדיניות לכיסוי אירועים ,ב

פחה-קשה מאוד .אין לעיד רכוש,
חוץ מעדרו ,שמספק לו אוכל וחלב
עבור הילדים .אדמתו החורמהעל־
ידי המדינה ,במיסגרת התוכנית ה־ _
ממשלתית להחרמת קרקעות ה
בדואים.
עליה — הבת הבכורה ,בת ,10
עוזרת לאביה ברעיית הכבשים.
עודה — בן  ,8גר אצל הורי
האם ,נדי שיוכל להגיע ללימו־ י
דים בבית־הספר .גם סלמה — בן
 ,6מתעתד להתחיל בספטמבר לל
מוד בבית־הספר ,הנמצא מרחק רב
מהאוהל .ולחה — בת  ,4סולי-
מאן — בן השנתיים ,ותפה — בת
שנה ,זקוקים לטיפול של אשה,
שתהיה מוכנה לקבל תפקיד זה על
עצמה.
כולנו מכירים באחריותם של —
השילטונות להריגה ,ומכאן — חד *
בתם לפצות פיצוי מלא את מיש־ י
פחת אבו־גרון ולשקמה.
עם זאת ,חשבנו ביחד עם עיד,
כיצד אפשר להקל על מצבו .לדע 
תו׳ הקמת צריף בקירבת מישפחת •
אשתו ז״ל ,היתה יכולה להקל הר
בה על הטיפול בילדים .המישפחה
לא תתפצל ,והילדים יוכלו להגיע
לבית־הספר ממקום מגוריהם.
בטוחים אגו כי רבים הם האנ 
שים שברצונם לעשות למען עיד
)המשך בעמוד (6

