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.35 גיל עד עוברים דרושים אילת לנמל
 צבאי שיחת אחרי

טוב גופני כושר ובעלי
הסחאהת. למקצוע

 להגיע תוכל זו בעבודה
 ל־־י 1,500־. של ממוצעת למשכורת

לחודש. נטו
 נוספת להכנסה אפשרות ישנה
נוספות. בשעות עבודה ידי על

 לך יינתנו וארוחות מגורים
 מינימלי במחיר הנמלן(מלון) בבית

משכורתך. מרבית את לחסוך שתוכל כך
 משפחות לבעלי

נסיון. תקופת לאחר בדיור עזרה תינתן

 דרושים כן כמו
מחסנאים

ובחשבון. בעברית ידיעה בעלי
 אילת בנמל לעבוד המעונינים

 שישי יום בכל יפנו
 12.00-9.00 הששת בין

 הנמלים רשות הראשי־ למשרד
תדאביב. 74 פתח־תקוה דרך מעיא, בית

.426 זזדד 4 קוסח
 זהות תעודת להביא נא

מילואים. ופנקס
 בכתב לפנות גם ניתן

 כח־אדם למדור
ד. נמל ת. אילת. .37 אילת-

הממשלתית חסרסום לשכת

טלוויזיה
צלייוט

הצלחה ושמו אוטובוס

 מי■ החדשות מחלקת של החדש לכתב
שהו כתבתו עבור הדר, (״מוקי״) כאל
 והבעיי־ החדשה השכונה על במבט, פיעה
 הדר יעקב״. ״נווה ירושלים של תית

 הדיירים קליטת בעיות את לתאר הצליח
 בל- בדרך. השונות, העדות בני החדשים.

 בתחנות־ משתמש כשהוא — תי־שיגרתית
להמ כדי שבשכונה, השונות האוטובוס

 העצומים ההבדלים את הצופים בפני חיש
 השונים• חלקיה בין

 נדון העדתיים ההבדלים שנושא למרות
 הצליח מבט בכתבות רבות פעמים בבר
 ציבעונית כתבה להציג רב, בכישרון הדר,

ובלתי-שיגרתית.

המסך מאחרי
לאמוניס אמוני□

 הדת . לתוכניות המחלקה על האחראי
 מיס־ לפני נקרא זיק, אדיר בטלוויזיה,

ה רשות מנכ״ל אל לשיחה שבועות פר
 הטלוויזיה ומנהל ליפני, יצחק שידור
צוקרסן. ארנון

השבו תוכניתו כי על בו נזפו השניים
הפר־ תוכניתם הפכה במוצאי־שבת, עית

זיק עורך
אמונים של זיק

 פורת, וחנן גוש-אמונים אנשי של טית
 בתוכנית אחדות פעמים כבר הופיע אשר

זו.
 חבר עצמו הוא כי למנהליו הודיע זיק

 הן ולכן דיעותיו, הן אלה גוש־אמונים,
 עורך הוא שאותן בתוכניות משתקפות

 לשנות דעתו על כלל עולה ולא ומפיק,
זה. מצב־דברים

 להתפטר, וצוקרמן לליבני הציע גם הוא
 אינו בתוכניותיו המובע הפוליטי הקו אם

בעיניהם. חן נושא
 הפכו הרבה, מתקיפותו נדהמו השניים

 ממשיך זיק ואילו למתנצלים. ממאישימים
 ודיעות דיעותיו את הצופים בפני להביא
גוש־אמונים. אנשי

■תסוטרו מנהד-האודפנים

 ברשות- מחלקת־ההנדסה מנהל בעוד
 הנראה כפי יישאר גל, שלמה השידור,

הקרו בימים להתפוטר עומד בתפקידו,
 משה הרדיו, של מהנדס־האולפנים בים

 על האחראי הוא ברזובסקי כרזוכסקי.
 הרדיו• של וההנדסי הטכני .הצד כל

 מהנדס יתפוטר אחריו מיספר שבועות
 סטר־ ליאוניד הטלוויזיה, של האולפנים

ה הרבות לתקלות הישיר האחראי שון,
הטלוויזיה. בשידורי מתרחשות

 תחול אלה שינויים בעיקבות כי ייתכן
 רשות של ההנדסה במחלקת רגיעת־מה

השבי איומי את יסירו והטכנאים השידור,
ה אף יזכו אולי ואז שלהם, הרבים תה

תקלות. פחות עם לשידורים צופים

1966 הזה העולם


