
171111>
י10 ת1"311 | 71181111

ת ש ר חנויות ב

ל ״| / *

ת ב לו ש ת ת ג ל ו  פ
ו ו נ 1״ של 711ה 0 , 2 0

של והגברים הנשים מחלקות בכל הדגמים כל על

* *30* * ו־יב €1© מ/
חיוחדות: הצעות

סי כנ מ
ס׳ ד ג
166

-7 ל״י 5

ם טי ק  סטוויד ז
ת ,מאריג לג  פו
ם דיאולן ר ע מ צ

2־. 9 ל־־י9

ת ט לי ח
ם דיאולן ר ע מ צ
 המידות בכל

הגוונים ובכל
3־. 9 ל״י9

סי כנ מ
166

ל״י79־.

ם טי ק ם ז  לגברי
1.66

0£א11\6
8־. ל״י 9

ם טי ק מטזויד ז
ק1£=שא ₪04םא

 אופנתי מאריג
משבצות דוגמת

3־ 2 י ל׳9

4 7 /7 /^ /7 7 /^
18 הרצל רח׳ :חיפה 42 יפו דרך :ירושלים 100 אלנבי רח׳ :תל־אביב

הקרנות) (בית ציון) (ככר
94 אלנבי רח א, ת קארדין פ״ר בוטיק

נדנים
וחיוח־שעשועימ

 תעודות-יוחסין בעלי כלבים
ברי ומרים כלבים סוגי וכל

 וחתלתולים, חתולי-בית אים,
 פג־ ,יומיומי וטרינרי שי#ול

אמב וחתולים, לכלבים סיון
טפילים. נגד טיות

 תל* צער־בעלי-חיים, אגודת
 יפי. ,30 סלמח רח׳ אביב,

•03־827621 טל.

המנוי
ת בל  חשבון, קי

א, תו פרע אנ  או
. ם ד ק ה ב

ת1ד־ו>וו_■>י*י^-יי_________ ווז
1.2.75 ממוצ׳׳ש החד ארצית בכורה

0.3)1 .7.15 .4.30 ת׳׳א. ״אופיר״ קולנוע

ל מ תעופהד*י נ
̂יי 1975 ׳

 סבונו ש 111 סרט
של המכר רב טל

ר ה17א י ו ל ׳ י י ה

 בשחקים גבורה
ם! ללא במבצע תקדי

זימבליסט אפרם הקטון צרלטין
רק קל סוזן בלק קרן

בלייר לינדה קנדי ג׳ורג׳
לויי מידנה סוונסון גלודיה

ציזר סיד רדי הלן

טלוויזיה .
ש ל״ צ

?־,,תערו מחקר
 הכתב קושניר, (״קושי״) לאברהם

ב כתבתו עבור הטלוויזיה, של הכלכלי
 בנושא )24.1 שישי, (יום השבוע יומן

 בעזרת בממשלה, הידוק־החגורה מאמצי
 קושניר הצליח מעמיקה עבודת־מחקר

 האוז־ גדעון השר־ללא־תיק את להביא
 לצורך שהוקמה ועדה בראש העומד נר,

 כושר־ נטול אפטי, כה להיראות זה, נושא
 כולו הציבור את ולשכנע ויומרני, פעולה

 מהדק בתפקיד האוזנר של בחוסר־רצינותו
לבצע. עצמו על נטל שאותו החגורה,

המסך מאחרי
ת מערכו ת שידיד־ שו ד ח ב

 מחלקת ישיבת נערכה שעבר בשבוע
 מנהל־ של בראשותו לראשונה החדשות,
 פרש בישיבה שילון. דן החדש המחלקה

 פעולה תוכנית חבריו־למחלקה בפני דן
תפקי אשר תוכנית־חירום ואירגון־מחדש,

 מחלקת־ של הידרדרותה את לבלום דה
בטלוויזיה. החדשות
 כי אם — מחדש חלוקה ערד שילון

 תוכנית־פעולה או חלוקה היתה לא מעולם
 — מנהלה היה גיל צדי כאשר במחלקה

 תפקידים הטיל השונים, המיגזו׳ים של
 היא שלו העיקרית י כשהמגמה ואחריות,

 המכת־ מאחרי ה״כוכבים״ כל את להוציא
לשדה. אותם ולשלוח שלהם, בות

 עם במשא־ומתן שילון שרוי כמו־כן
לע לגייסם כדי לטלוויזיה מחוץ עיתונאים

המחלקה. את ולתגבר בה בוד
 לשמונה שילון חילק כולה המחלקה את

 יעמוד מהם אחד כל שבראש ,דסקים,׳
 אחראי יהיה אשר מנוסה איש־טלוויזיה

ש הנושאים כל על שילון בפני ישירות
 ראשי- על גם אולם שלו. ה,דסק׳ בתחום

כת ולערוד לשטח, לצאת יוטל המחלקות
בות.

 וסגדמנהל־המחל- רכז־הכתבים תפקיד
 במקום בוטל. ניסן, אלי נשא שאותו קר״
 כממלא- יכין חיים את שילון מינה זאת

 נוסף מבט, של הראשי כעורך וכן מקומו,
 יפרוש ניסן הקריינים. ראש של לתפקיד

בכ מהטלוויזיה ואולי ממחלקודהחדשות,
 שש בת סידרה להפיק שיסיים לאחר לל,

הלאומי. הביטחון בנושא תוכניות
 ועורך מפיק ניסן, של אחר תפקיד גם

לסירו יפיקו מוקד את ממנו. נלקח קד,1מ
 לפי טסלר, ושמעון סער טוכיה גין

שבוע. באותו הפרק על שיעמוד הנושא
הפו ה,דסק׳ בראש יעמדו וטסלר סער
 ודי- הכנסת על ממונה יהיה כשסער ליטי,

 המדיניים. הנושאים על וטסלר מיפלגות,
 בכנסת הטלוויזיה נתב כה עד שהיה מי

 מהכנסת לשדר ימשיך ארכל, עמוס
סער. עם יחד

 נרחב כיסוי לכנסת לתת החליט שילון
 גם- אנשים שני של טיפול שיצריך יותר,
ב הכנסת בניין ליד תוצב כמו־כן יחד.
ש לאחר מייד שידור, ניידת קבוע אופן

 החשמלי הציוד את במקום להתקין יסיימו
המתאים.
 עורך כה עד שהיה מי לימור, מיכה

 הפנים. ,דסק׳ ראש מונה השבוע, יומן
כרשו נושאי־הפנים כל יהיו באחריותו

 אחראי יהיה והוא ומישטרה, מקומיות יות
ברח הפזורים כתבי־החדשות רשת כל על
הארץ. בי

 יומן בעריכת לימור ישל מקומו את
 לאחר וזאת עכרדך, רם יתפוס השבוע
 תפקיד על לונדון ירץ לבין בינו תחרות

קל התוכנית עורך שהיה מי עברון, זה.
 התרבות ,דסק׳ על גם אחראי יהיה עים,

 במערכת זה ,דסק׳ על האחראית והאמנות.
דר. אסתר תהיה תל־אביב
 שי גחמן הטלוויזיה, של הצבאי הכתב

 יעזור לשי וביטחון. צבא על אחראי מונה
 איתן ובתל-אביב יהב יצחק בירושלים

 עם שילון שמנהל המשא־והמתן אם אורן.
יצ שיף, זאב הארץ של הצבאי כתבו
וה הצבא ב,דסק׳ שיף גם ישמש ליח,

שי. של ביטחון
 שלושה. מופקדים יהיו החוץ ,דסק' על

 מ־ המגיע בחומר לטפל צריך זה ,דסק׳
 המגיע בחומר בחו״ל, כתבי-הטלוויזיה

 העבודה השונות. ומהסוכנויות מהלוויין,
לסירו בה ויעסקו עריכתית, בעיקרה היא
 חדשה ותגלית גורן צכי פאר, דני גין

חן. יעל החדשות, במחלקת
על אחראי יהיה גחמיאם ויקטור

1952 הזה העולם


