
טלוויזיה
ש י ל צ

 בת- עבור בן־ישי (״רוני״) לרון צל״ש
 בקפריסין ד.מלחמד. על ;שלו בת־הסיקור

 בן־ גילה בד. ),26.7 ו׳ יום השבוע (יומן
מעו עיתונאי וכישרון קרבי אומץ־לב ישי
ה ביום רק פורסמה שהכתבה למרות לה.

ב לה להמתין היה כדאי האחרון, שישי
 היא אף השידור רשות הנהלת סבלנות.

 קפריסין משימת עבור לבן־ישי צל״ש נתנה
׳שלו.

ה של ערביים לעניינים לכתב צל״ש
 כתבתו על כדומיאס, ויקטור טלוויזיה

 רואיינו בה ),26.7 ו׳ יום השבוע (יומן
 בנושא המערבית, בגדה ואחרים מנהיגים

 העיתונאי לאומץ־הלב בנוסף הפלסטיני.
 ב־ גם התגלה הוא נחמיאס, גילה אותו

 מרואייגיו את היטב ;ניווט מוכשר, מראיין
להתבטא. להם איפשר ואף

 איסטר־ מישחק לתוכנית לרדיו. צל״ש
בסיכויי דנה אשר ),27.7 שבת (יום טגי

בן־ישי כתב
צבאי אומץ־לב

 במיזרח־התיכון. המילחמה וסיכוני השלום
ה אחת שהיתר. התוכנית, לעורכת צל״ש

האח בחודשים ברדיו ששודרו מעניינות
 ד״ר שלה ולמנחה תמרי אורה רונים.

שפר. גבי

נחמיאם מראיין
אזרחי אומץ־לב

המסך מאחרי
לחדשות חוזרים הכוכבים

של אחרת מתכונת ליצירת -תוכנית

ה של בחדרי־יחדריה עתה נדונה חדשות,
ל הגיעו השידור רשות אנשי טלוויזיה.

 בקרב שהחלה הרבה התחלופה כי מסקנה
 לחוסר־ גורמת כתבות־החדשות, עורכי

 שלמראייגים מאחר הצופים, אצל אמינות
מספקת. סמכותיות אין החדשים ולמגישים

 היא לאחרונה, שהועלו ההצעות, אחת
 כל את כתבות־ר,׳חדשות לעריכת להחזיר

 החדשים שכל בעוד הוותיקים, הכוכבים
 תחקירים חומר־רקע, באיסוף בעיקר יעסקו

הקלעים. מאח׳רי וישארו וראיונותיבינייט,
 במידה כתבות, לעריכת שיחזרו אלה בין

 מיכה יוהיוו תתקבל, אמנם שהתוכנית
 היום ומתרכז מבט את עזב אשיר לימור,

 העוסק שילון, דן השבוע; ביומן פולו
 גם רחוקות ולעיתים בספורט רק כיום

 כתבות אומנם העורך רביב דן בהגשה!
 מערכת בניהול וראשו רובו שקוע אך

 אחרי אשר טסלר, שמעון תל-אביב!
 מתרכז מנהל־המחלקד, עם שלו הסיכסוך

 חיים !אנושיות-סיפיוריות בכתבות רק
ו מארצותתזברית, לחזור העומד יכין,

קירשנבאום. (״מוטי״) מרדכי
 בין רבה התנגדות מעוררת התוכנית

החוש־ הטלוויזיה, של החדשים הכתבים

ת מאט טן13 שירת א עו נ שי  ה
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 ■יי ■ותו־ שתבטיח מ■
מדי! ■ותר תבטיח ,

 מכילים פנטן מי־שיער רק
 כל קודם עוזר פנטיל פנטיל*.

 בקשקשים. למלחמה
 פנטן במי־שיער קבוע שימוש

 הקשקשים. הווצרות מונע
 הכללי מצבו את משפר פנטיל

 אל חודר הוא כי השיער של
 אותן מחזק השערות, פנים

נאה. ברק להן ומוסיף

 השיער נשירת את גם מאט פנטיל
 השיער. בשורש נקלט הוא כי

 המתאימים פנטן מי־שיער דרוש
 4 (קיימים שלך. השיער לסוג

סוגים).
 פנטיל עם השיער מי — ♦פנטן

 הופמן חברת של פטנט —
לה־רוש.

 ובחנויות מרקחת בבתי להשיג
מובחרות.


