
כהן.) גאולה לכ-ארי(עם מנהל
? אשם מי

שיחר
ם מאחר• עי ל ק ה

ה טלווויז*ה ע לגמד■ צבו
 רשותי מליאת של החודשית בישיבה

 נעשה שעבר, בשבוע שנערכה השידור,
 אופי את לשנות העשויה לפריצה ניסיון

הקצה. אל הקצה מן הישראלית הטלוויזיה
 לחברי־המליאה הציע הרשות מנכ״ל

 לפני הטלוויזיה של פתיחתה את לאשר
 ״מהן של הכותרת תחת סמוייה, פירסומת

 מישדרי־טל־ על כלכליים לנופים חסות
(ספונסרשים). וויזיה״
״טל נ לפיד יוסף שהביא הסיבות בין

טו שידורים עושות לא עניות וויזיות
 קשיי־ שמפאת אפשרות, קיימת בים...

 בל־ לשידורים הטלוויזיה תשוב תקציב
 עוגמת־ שיגרום דבר בשחור־לבן, בדיים

 ארי- טלוויזיות את שרכשו אלה לכל נפש
 הרי תרצו, ש״אם ציין גם לפיד דור...״

 ציבעונית הטלוויזיה תהיה 1982 שבשנת
 לגמרי...״ צבועה או כולה,

בהיעד בלט לפיד של הצעתו על בדיון
 הפירסומאי פאפד. אהרון עורך־הדין רו

 במליאה, הליבראלית המיפלגה ונציג
 למתן ההצעה מבעלי ,אדמון, דויד
 הוועד־המנהל חברת בהצעה. צידד חסות,

ש אמרה מרץ, אהובה הרשות, של
ה אל בטח יהיה לנוצות פירסומת ״מתן

 ברור, היה לא דבריה, ובהמשך ציפור,
לא. או החסות ברעיון מצדדת היא אם

 הירושלמי, יצחק לוי המליאה חבר
בשו וציין החסות, למתן עקרונית התנגד

 יתני אייזנברג שאול ״נערי הדיון: לי
 פלאטו־שרון ברנד. י״ח של ליצירה חסות

 יהושע עגנון. ש״י של ליצירה חסות יתן
 וטש־ ביאליק ליצירות חסות יתן בן־ציון

להר רהביליטציה תהיה כך רניחובסקי.
 ישרים...״ אנשים בה

 :עקרונית החלטה התקבלה לסיכום
הנו את שתבדוק אד־הוק, ועדה להקים

הבאה לישיבה הצעותיה את ושתביא שא,

רשות־השידור. מליאת של
המ 'בישיבת שהוזכרו נוספים נושאים

 האש, עמוד עורך שהעניק הראיון ליאה:
 מחברי־המלי־ כמה להארץ. לוסין, יגאל

ש הדיעות בשל בלוסין, לנזוף תבעו אה
והב המליאה חברי של רמתם על השמיע

 על בתגובה הטלוויזיה. מכשיר את נתם
ו רשות־השידור הנהלת שבין המחלוקת
״אנח שוב: לפיד ציין היהודית הסוכנות

 האחרונה בשנה לירידה תרמנו לא נו
היהודית.״ הסוכנות כמו

הת ברנשטיין, צבי המפד״ל, נציג
 האפיפיור, על הכתבות הקרנת על רעם

 השיב החלמתו. ומהלכי בו ההתנקשות
ו בינלאומית, באישיות ״מדובר לפיד:
 ה־ של אחר נציג עליה.״ לדווח עלינו

 שר־החינוך־ של נציגו ינץ, מיכה מפד״ל,
הרא מדוע שאל בוועד־המנהל, והתרבות

 חג־הפסח על שלה בדיווח הטלוויזיה תה
נתנו שלא ״מפני :לפיד וזבחים. פיקניקים

בתי־הכנסת.״ בתוך ולצלם להיכנס לנו
 של במליאה והנשים בני״המיעוטים את

ובדמי- אחת אשר• ייצגו רשות־השידור
.אחד. עוטים

סוף :המיכרז
 של ועדת־המיכרזים תתכנס החמישי ביום

ש האנשים לפניה יעברו רשות־השידור.
 דובר למישרת מועמדותם את הציגו

 שהופץ החיצוני במיכרז רשות־השידור,
ברבים.

מיישרד־השיכון, שדוברת ספק, אין
 בחדר־הישיבות תתקבל רבדל, אראלה

על־ידי בחיוך ירושלים חוטי בבניין
ראובן הפרום׳ הוועדה, מחברי שניים
המועמ היא שהרי לפיד, ויוסף ירון,

ה שאר כל פני על בעיניהם העדיפה דת
מועמדים.

תתפוס היום שלמחרת להניח סביר

ה עמירב, מיטה של מקומו את רבדל
שהתפטר. דובר

ר.1פע1ז0 סער
 בחופשה הנמצאים כתבי־הטלוויזיה, אל

 יגאל שפיגלמן, (אלישע ובשליחות
 ורפיק יערי אליעזר עזרן, חנן גורן,

 מנהל שעבר בשבוע הצטרף חלבי)
 המבלה פער, טוביה חטיבת־החדשות

 פער של מקומו את הארץ. בדרום חופשה
 יעקוב ממלא החדשות חטיבת בניהול

מבט. עורך אחימאיר,

די 1ר
גדי*צ שיד המכר■

המוב החדשותיים ההישגים מן אחד את
 כתב השיג האחרון הזמן של ביותר הקים

בבו דבינא, טל בירושלים, צה״ר גלי
 של במישפטו פסק־הדין נקרא שבו קר

אבדחצירא. אהרון שר־הדתות,
למה פריצה רבינא ערך 8.50 בשעה

 את והביא גל״צ, של הבוקר יומן דורת
שר־הדתות. של זיכויו על הידיעה

ב ישראל קול של החדשות במהדורת
 על־־ידי הידיעה הובאה טרם 9.00 שעה
המה בתום ורק הממלכתי, הרדיו כתב
הו צה״ל גלי כי הקריינית ציינה דורה
שר־הדתות.״ של ״זיכויו על דיעו

דב־אר״ ער הגסיסה
 במהלך ביותר הכמוסים הסודות אחד

ה מנהל בין התוקפני סיכסוו־העבודה
ה טכנאי ובין לב־־ארי גידעץ רדיו
 אותו שמכנים סיפור הוא בירושלים רדיו

הבסטיליה״. ״כיבוש במיסדרונות
טכנ 70 השתלטו ימים כעשרה לפני

(ה מהסופרווייזרים כמה בראשות אים
 לב-ארי. גידעון של חדרו על מפקחים),

 תוך הטכנאים, את להרגיע הצליח לב־ארי
 ב־ במצבם האשמה קולר תליית כדי

ו לפיד, יוסף רשות־השידור, מנכ״ל
 שאחראים כפי עבאדי, שדמה סגנו,

ברדיו. ביחסי-העבודה להידרדרת

ו נ ל צ ה ־ א ז
ת כי חזי ת ה טי ר ק מו ד ם ה שלו שוויון ל  — ול

ש א — חד״ ת הי ת, חזי ת־ערבי די הו ס על י סי  ב
א שוויון ת תוך הדדי, וכבוד מל מנו א ם נ סי ר ט נ אי  ל

ם י תי מי א ם — הארץ עמי שני של ה די הו  וערבים, י
א מ ת דוג שרו ה לאפ ב טו ה, של ה ת הבנ דו די  ושי־ י

תוף־פעולה.

מה? לשם
שגת —׳ קודם־כל  ויציב. כולל צודק, שלום לה
ת רו חי ת הב ס מן ייערכו 10ה־ לכנ סי שלון ב  של הכ

מי כ ס ד ה דייווי פ״ מ ת ק כני תו ״. ו ה מי ו נ טו או ה ״
 הראשון מהרגע התנגדה חד״ש

אלו. לתוכניות
ת החריפו קמפ-ז־ייוויד הסכמי שצדקנו, הוכח ת א המל סכנ
 הדיכוי הטרור, פעולות להחרפת סוריה), (לבנון, באזור חמה

 הכבושים (בשטחים הפלשתינאי הערבי העם נגד והנישול
טים ובמחנות מפתח המרכזית הבעייה בלבנון). הפלי ה  ו

שתינאית. באופציה ורק אן לשלום הפל
הפלשתינאית״? ״האופציה —י פירוש מה
ה שלום !■ הי ת שי ת ש בוד על מו ת כי כויו  של הז
ם כל מי ע ת ה נו די מ ה רנו, ו שראל לרבות באזו ם י ע ה  ו

אי. הערבי תינ ש הפל
תו הכרה ■ כו ם של בז אי הערבי הע תינ ש  הפל

ת להגדרה ת עצמי מ ק ה ל ה ו נ די ת מ אי מ צ  בגדה ע
ת, ם כולל המערבי שלי רו ת, י חי ר מז  וברצועת ה

ת בצד עזה, דינ ישראל. מ
ש״ף הכרה ■ מי כנציג בא טי לגי הפלש של ה

ם. אי - תינ
ת כני ם תו א זו שלו ת. הי טי ס לי א  רי

ת היא בל  ומרבית הערביים העמים על מקו
ת מו העולם. או

! ת ר ח ? א ד צ י כ
 השלום תוכנית על אש״ף אומר ומה
חד״ש? של

ת לתמוך קרא אש״ף של הפועל הוועד כידוע, ת. בחזי בבחירו
ת חד״ש של השלום שתוכנית — הדבר פירוש  על מקובל
אש״ף.

ל ל כ ש קו די׳ ח ד הוא - ל קו
ח נטו ט ב ד תו ג ! ו ד כו לי ה

 האלטרנטיבה
היחידה: הפוליטית

ת החזית מוקרטי ולשוויון לשלום הד
 השחורים, הפנתרים אירגון הישראלית, הקומוניסטית המפלגה

 ישראלי, סוציאליסטי שמאל ערביות, מקומיות מועצות ראשי
 יהודים ציבור וחוגי מקומיות חזיתות הדרוזי, היוזמה ועד

תל־אביב ,4885 ת.ד. וערבים.
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