
 ׳נדחקתי. ׳הדברים. את יזמתי סאדאת. יועם
 ליקקתי ליא עיתונאי. ׳שיל עבודה ■עשיתי

 את לעצמי שלקחתי להגיד קל לפינסקר.
 היה לא פשוט שתבורי אליא הסוכריות,

אותן. כשחילקו ישם
 החלטתי המשותפת העיתונאים ״במסיבת

 יכסה מאייתנו אחד דברים: שני שנעשה
 לא הוא ׳שאלה. יישאל ואחד המסיבה את

הת הדברים. שני את עשיתי ואני הגיע
 והוא הממשלה של מיוחדת ישיבה קיימה

 בעבודה, חיבל ממש הוא שם. היד, לא
מהסיטואציה. להיבנות וניסה

 ואני פאשלות, כמה עשה ״אבנר
 נסיון חסר הייתי אילו כמוהו עושה הייתי

 אך מלישכתו, לאומה שידר בגין כמוהו,
 כהן מזאב ביקשתי שם. היה לא אבנר

אומ- היו לו, מעיר כשהייתי אותו. שיחליף

רועה פורש
ביוקר שילמתי

להו רוצה אינטרסנט, ,קיטל בטח :רים
 טוב.׳ הכי שהוא כיח

 היה השיקול לקאהיר, הנסיעה ״בעניין
 היותר הכתב דרוש שבקאהיר ספק שאין

 את שברה פינסקר של המזכירה מנוסה. יי
 לא הוא תבורי. אחרי בחיפושים האצבע
 הידיעה את שקיבל סיפר כך אחר נמצא.

הידיעות. מסוכנות
כש הצודק. הוא שהמיסכן יודע ״אני

 אני טענות לי ויהיו מתוסכל אהיה אני
 אני אז מצליח, אני בינתיים צודק. אהיה

 אני התקדמויות. המעקב הסכסכן, התככן,
 ובקאהיר שנים, וחצי שלוש רק בתפקיד י

ש זקן תרח אני האם שלושים. לי מלאו
לאחרים?״ ולפנותו מתפקידי לפרוש צריך

ם ת ס
משמיצים

קיטל, של הטוב
ב החדשות מחלקת מנהל כיום <*הוא
 של פופולארי מגיש להיותו בנוסף פועל,
ה את עצמו על קיבל גזית היום. בחצי

אח הבעייתית המחלקה ניהול של תפקיד
מתפקידו. קיטל את שיחרר שפינסקר רי

 ומסביר: במישרדו, יושב הוא
 בידיעה התפקיד, את עצמי על ״קיבלתי

 כאן יהיו — לאינטגרציה הולכת שהחטיבה *
 אחד אני מערכת. ומזכיר חטיבה מנהל

— המחלקות שתי לביטול שלוחץ האנשים
במח ולאיחודן — והחדשות היום ענייני

הצ אחד. מזכיר של בפיקוחו אחת, לקה
 משתי דסקים שני בינתיים ליצור לחתי

 בראשותו חדשות־חוץ, דסק :המחלקות
 בראשותו מדיני ודסק חלפי, עמנואל של
ה תוקם ימים כמה תוך קיטל. שלום של

מרכ מאנשים שתורכב המרכזית, יחידה
 ועריכה מיון קליטה, יהיה ושתפקידה זיים
 לחדשות. המגיע חומר של

 לתפקיד מיכרז יפורסם הבא ״בשבוע
לתפ נוסף ומיכרז החדשות חטיבת מנהל י

 של כשהמישרות המערכת, מזכיר קיד
היום, ענייני מחלקת כמנהל גזית, גבי
 החדשות, מחלקת כמנהל נווה, חנן ושל

מש למה יודע לא אני מאליהן. תתבטלנה
 ישיבה פה מתקיימת בוקר כל סתם. מיצים

 על מדברים יום וכל עבודה, חלוקת על
 כל עושה מה יודע אני אתמול. שהיה מה

עבודתו. על כתב לכל מעיר ואני כתב
 על ביקורת של מיקצועי תהליך פה קיים

 ואני החלה, רק הריאורגניזציה העבודה.
תתממש.״ שהיא מקווה

:■ ישי שרית

קפוץ
ההזדמנות על
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 בלבד דירות 7 ל־ מבצע

תקדים ללא במחירים

 בנות צ׳׳ג ברח׳ חדרים 3
 בלפור ברח׳ חדרים 3
לחם בית ברח׳ חדרים 3
שפרינצק ברח׳ חדרים 3

ה ו נ ) ( ן ו ס ל נ צ כ

 לחם בית ברח׳ חדרים 31/2
 לדוגמא בבניו חדרים 31/2

ל״י 525,000 כצנלסון בפרויקט חדרים 4/!2

רגיל מחיר

ל״י 345.000

ל״י 315.000

ל״י 345.000

ל״י 345.000

ל״י 355.000

ל״י 355.000

מיבצע מחיר

ל״י 310.000
ל״י 280.000
ל״י 310.000

ל״י 310.000
ל״י 320.000
ל״י 320.000
ל״י 490.000
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ל״י 150,000 עד צמודה לא משכנתא

שדד׳ של המכירות מ הינדי אברהם
 המוניטין בעל הותיק גינדי־המשרד ת1יר1
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