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 אותו העבר למקלחת. קצף

 בשתי תרגיש ומיד גופך על
 מנקה הנפלאות: פעולותיו

 נקבוביות את להפליא
 הרגשת ומשאיר העור

 רעננות התרגעות,
 למשך לעור וגמישות
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 נחלי קרם לושן. בודי
 הידיים מן חספוס לסילוק

ולטיפוחם. והעור
 או בים רחצה לאחר נפלא

 שיזוף-וגם לאחר בבריכה,
 (היא דבר... כל לפני

 שמנוני אינו זאת!) תאהב
 של נעים גברי ניחוח ובעל

אוריגינל. טבק
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 לשמירת ספריי. גרום
 השיער-אפילו עיצוב

ארוך. שיער בעלי לגברים
 הנסיון את תחמיץ אל

 שניות שתי רסס :הנפלא
 תסרוקתך תהיה היום וכל

 כרצונך־אפילו מעוצבת
 או באופנוע תטוס אם

פתוחה. במכונית

לגברהאוהב
חדשות
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! גברים ע־׳ גברים־שמצרו ננבזד מוצרים

1975 ל ביותר* הטובה דהקנייה הנבחר״ ״המוצר בתוארים זכו

צל״ג
הנורא• סדאווה

 כמו מצויץ כל־כך סיפור לקלקל יכול מי
 ומקסים, צעיר יהודי־רוסי מדען ■של זה

ו נלחם הצפוני, למידבר־השלג שהוגלה
היפה אשתו בחברת ארצה להגיע מצליח

? פייה
 צוקרמן, סלאווה :אחר יהודי-רוסי רק

היש המסך על להשתולל הצליח שכבר
 של החפירות סיפור את ולהרוס ראלי

 (העולס החורבן מתקופת ירושלים שרידי
).1967 הזה

 ל- לתת מישהו דעת על יעלה אולי
 של בלתי־מוגבלת וכמות מילגה צוקרמן
 ויצלם פרטי באופן שישתולל כדי סרטים,

 בברית־ אסורים שהיו התעלולים כל את
 גן־ילדים תרגילי כבר שהפכו אך המועצות,

? במערב
 אשר כל את לשרוף אפשר השנה אחרי

נורמליים. סרטים לביים לו ולתת צילם,

המסך מאחרי
מסך - השלם כל

 של הנסיעות ועדת ניידת. היא הטלוויזיה
ה הוועד ראש מיושב המורכבת הרשות,

 יצחק הרשות מנכ״ל איתן, וולטר מנהל
 המנהל, הוועד חבר שוי, ויצחק ליכני
 הרשות עובדי של נסיעות כמה אישרה
הקרובה. בתקופה לחו״ל

החד מחלקת מנהל יצא שעבר בשבוע
 החדשות לוועדת שילון דן בעברית שות

ב ישהה שילון באמסטרדאם. אי־בי־יו של
 ללונדון משם ימשיך ימים, שישה הולנד
 ויסיים נוספים ימים חמישה שם וישהה
ימים. שלושה בעוד בפרים

צוקרמן מנחל
בעולם מסעות

 גם הרשות שולחת איזון על לשמור כדי
ף בערבית החדשות מחלקת מנהל את ס  יו

מקביל. לטיול בראל
 יוצא הטלוויזיה, מנהל צוקרמן, ארנון

 של המינהלית לוועדה הבא בחודש 17ב־
ה שתיגמר אחרי באמסטרדאם. בי־יו האי

 הטלוויזיה חשבון על צוקרמן יישלח וועידה
 התקופה הכל סך צפיה״. ״לשם למילאנו

שבו מנהל: ללא הטלוויזיה תישאר בה
עיים.
המח מנהלת נוסעים. המבוגרים רק לא
 בטלוויזיה, ונוער ילדים לתוכניות לקה

 שבועות לשלושה יוצאת סופר, אסתר
 נוסעת אלה שבועות שלושת מתוך לחדל.

 ימים, שלשה רק הרשות חשבון על סופר
 יוצאת סופר הפרטי. חשבונה על הזמן ויתר

 בטלוויזיה ונוער ילדים לתכניות לוועידה
בלגיה. בלייד, שתיערך

 שני בנוכחותם יכבדו איטליה פרס את
 לאחרונה שהפסיק מי ישראליים. נציגים
דוקומנט לסרטים המחלקה מנהל להיות

 את ילווה לוםין, יגאל והסברה, ריים
 לשל דומה תפקיד הנושאת כרעם, כלה

 לאחר יום. 11 למשך ברדיו, אבל לוסין,
 ימשיכו איטליה, בפרס תפקידם את שיסיימו
 ימים לשבעה הרשות, חשבון על השניים,
בלונדון. נוספים

 מישפטיות תביעות להגיש יהיה כדאי
 המחלקה הקרוב. בעתיד השידור רשות נגד

 היועץ בחדל. תבלה הרשות של המישפטית
 יוצא כהן, נתן הרשות, של המישפטי

 שתיערך האי־בי־יו של המישפטית לוועידה
 עוזרתו ימים. שמונה למשך באיטליה,
 בינלאומי בסמינר תשתתף שלום, כוככה

 שייערך בשידור, חופש־הדיבור בנושא הדן
הבא. בחודש באיטליה הוא אף

 לתפקיד ד״פנכ״ל מועמדת שהיתה מי
 נכשלה אשר זמורה, מיכל מנהל־הרדיו,

 עולמי לכנס נסיעה כפיצוי קיבלה במיכרז,
 תשהה היא בקנדה. שייערך מוסיקה של

יום. 11 אמריקה ביבשת
 חלקית לחדל, הנוסעים נוספים שניים

 האולפנים מהנדס הם הרשות, חשבון על
 ול־ לארה״ב הנוסע סטרשון, ליאניד

ל הנוסע כן־שחר, עמוס והצלם קנדה
לונדון.
ל הבא בחודש תתכנס הנסיעות ועדת
נוספות. נסיעות אישור

שבוע כל מערבון
 הנהלת הצליחה חודשים שלושה לפני
 עם הסיכסוך את לסיים השידור רשות

ה שידורי הופסקו בגללו אשר הטכנאים
בערב. 11 בשעה טלוויזיה
 כבר לשדר הסכימו הטכנאים בעוד אולם
להת הטלוויזיה הצליחה לא יום, מאותו
 והשעה השידורים, הארכת לקראת ארגן

שבועות. מיספר בעוד רק תתווסף הנוספת
ב שינויים מיספר יחולו ההארכה עם

בעב השידורים התחלת הטלוויזיה. שידורי
 8 בשעה יתחילו והם תשתנה לא רית

בערב. 9 לשעה תידחה מבט מהדורת בערב.
 השעה תהיה שתתווספנה התוכניות בין

 המנחה עם לא אך שתחודש, השלישית
־ (״שייקה״) ישעיהו שלה הקבוע  כן
 למיש־ הפרופסור יתפוס מקומו את פדרת.

 שנים מיספר לפני שהיה ומי עיברי, פט
דכונטין. אכיגדור מוקד, ממנחי

 מבטיחה הטלוויזיה אשר חדשה, סידרה
 לבית ההגדה כמו בדיוק מוצלחת תהיה כי

כ בעוד משודרת להיות תתחיל פורסייט,
מור והיא הפאליסוס הסידרה שם חודש.

פרקים. 22מ־ כבת
 אשר המערבונים, לאוהבי טובה בשורה

 מדי האחרונה: בשנה כליל כמעט נעלמו
מלא. באורך מערבון הטלוויזיה תשדר שבוע

התקליטים גנב•
 בשבועות פוקדת תקליטים גניבת מכת

 לדברי צה״ל. גלי תקליטיית את האחרונים
 בתחנה נעלמים המוסיקה תוכניות מפיקי

 אלפי של בשווי ולמאות, לעשרות תקליטים
לירות.
 על תוכנית להכין רצה המפיקים אחד
בתקליטיה כי גילה אך אמריקה, הלהקה

נאור מפקד
נחושה מצ״ח

 איתו ולקח הלהקה את המעריץ גנב ביקר
הלהקה. של התקליטים כל את

 מיספר הוזמנה (מצ״ח) צבאית מישטרה
חרם. העלו חקירותיה אולם לתחנה, פעמים

 נאור, (״מוטקה״)מרדכי התחנה, מפקד
 גדולה אינה הגניבות מכת כי השבוע, טען
נמצ התקליטים כי מתברר בדרך־כלל וכי
 בבתיהם, גם לעיתים מפיקים, אצל אים

לתקליטיה. אחר־כך מוחזרים אולם

1982 הזה העולם412


