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בטלוויזיה החדשות מערבת של מחדש לאירגונה התוכנית
היומית מהעיתונות כוכבים

החדשות.-מנושאי אחד הספורט נושא יהיה על אחראי היה שילון שכאשר ב<ווד~ אד כאשר והמיזרח־התיכון, הערבים .דסק׳
שילון. של המלא פיקוחו ותחת לבין בינו המגע היה הספורט תוכניות יורשו הלכי. רפיק הדרוזי הוא סגנו
חשי מישנה מעתה יקבל הכלכלי הנושא עתה הרי ביותר, סימלי מנהל־המחלקה גילעדי, אלכם יהיה בספורט שילון של

 אבר״ יעמוד הכלכלי ה,דסק׳ בראש בות.
 שלו וה,דםק׳ ר, ושני ק (״קושי״) הם

 לענייני קבועים כתבים בכשיבעה יתוגבר
כלכלה.

 להביא ׳שילון רוצה שאותם הכוכבים
 מהארץ, לשיף נוסף היומית, מהעיתונות

 תאשר אם אשר ממעריב, דן אורי הם
 ישמש בטלוויזיה עבודתו את שלו המערכת

מ הכי איתן מיוחדים, למיבצעים כתב
מ לנדרס וישראל אחרונות, ידיעות

 הם לטלוויזיה, אלה יבואו אומנם אם דבר.
ל חוזה על יוחתמו קורס־הסבה, יעברו
הרא בתקופה ויישלחו מוגבלת, תקופה
שדה. כתבות לערוך שונה

לטל הבר איתן בין שהרומן במידה
 כשנה, בעוד הבר, ימונה יצליח וויזיה
 דן של במקומו תל-אביב מערכת כראש

 אחרונות ידיעות כתב עם מגעים רכיב.
ל שיעבור פכר, (״אהרל׳ה״) אהרון
 על עלו טכסטים, בה לכתוב כדי מחלקה
 לשחררו מסרבת עיתונו מערכת שרטון,

לטלוויזיה.
 !שילון פרש בה הישיבה, של בסיומה

 נמשכה ואשר שלו, החדש המערך את
 הצעה לשילון היתד! שעות, וחצי שלוש
 להיגרר ״הפסיקו :הכתבים לכל כללית
 קחו בעיתונים. המופיעות החדשות אחרי

 להשיג מצליחים שאותן מההדלפות דוגמה
 מה על בעיתונים מדורי־הטלוויזיה כותבי

 לכם שיהיו אתם גם דאגו אצלנו. שקורה
מקום.״ בכל ראשונים ושתהיו הדלפות,

השתתפות תלוש
•'611* להגדלת
 לתכנית בהתאם שתיערך
 שפורסמה •לוטו• הגדלת
 מסי הפרסומים בילקוט
ו כ״ח מיום  בכסל

 12.12. 1974 תשל־ה.
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 הוזשחת• תנאי נם דאה
 השד בדף ב-לוכוד פות
 לםשתתן• זיהוואות בר,

הר״נואנת. גדף

 אדים. בצנע לסמן אסור £3 כך ולא 53 כד הלטב לגכ מסגרים קומו•
 שהסימון או מסגרים 3מ- פחות מ שסומנו תאש לקמט. או לקפל אסור
ייפסל. מהמשבצת- חורג שהוא או באדום נעשה

אי 5  מחווזז בו ההשתתפות כי הוא ב״אטו״ להשתתפות ♦סודי מנ
 ממנת מקום לא משפטיים, יחסים תיצור לא והיא בלבד, הסכפ״של־בבוד £
 להליך מתא תשמש ולא משפטית בתביעת לאכיפת הניתנת מנוה שום .*
כל׳שהוא. משגטי •1

הצלחה של סימן
 י ל־ 250.000 ־ ראשון פרס מידמום מעתה

ל׳׳י 500.000 עד ־ ומצטבר

 הלוטו של החדשה ההגרלה תכנית
 של ראשון בפרס לזכות לך מאפשרת
 עד להצטבר העשוי ל״י, 250,000

ל״י. 500,000
 אג׳. 75 ־- לטבלה השתתפות דמי

(טור). טבלאות שתי — מינימום
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