
□ולב של הקו

ש ב י □ולב לרהיט• ג
שר הטבעי״ ״המראה את שיג אפ ב: לה

 :תל־אכיכ ; 20 שטראוס — אור רהיטי ; 61 הרצוג — בע״מ מוביליה גאנז ; 6 המלכה שלומציון רה׳ — גאנז :ירושלים
 — יעקב גרוס :צפת ;מסחרי מרכז — שרה נחום :כרמיאל ; 23 הרצל — שפירא רהיטי :חיפה ; 158 הרצל — מרס רהיטי

 : טבריד ; הדקל כיכר מסחרי, מרכז — גרשון בדריאן : :הריה ;מסחרי מרכז — משה קרייזל :קרית־שמונה ; 93 הפלמ״ח רח׳
 קרית ,68 היסוד קרן — בע״מ וסרלאוף רהיטי :מוצקין קרית ; 16 מס׳ ,9 חטיבה — אליהו אחים :עפולה ; הגליל — חן רהיטי
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 הטבעי במראה האוכל פינות
 בית. בכל פינה, לכל מתאימות

 משתלב ״סולב״ של הטבעי המראה
 כפרית אוירה ומוסיף בבית צבע בכל

חמימה.
 עשויות הטבעי במראה האוכל פינות
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רי! והעורות ע 00611/1011 עול הי לי! יגי ת א במהירו

שידור
הפרטית חמילחמד.

עבאד■ של
 ישיבות ארבע הסתיימו שעבר בשבוע

ה הוועד־המנהל של סודיות, מארתוניות
 ישיבות בארבע השידור. רשות של יוצא

 שעות ארכה מהן אחת שכל תמימות,
 אחת בסוגיה הוועד־המנהל דן אחדות,

 השידור, רשות סמנכ״ל של מעמדו : בלבד
עכאדי. שלמה

 פע- ישכזף המוערך, כאיש ידוע עפאדי
 בוועד־,המנהל. הליכוד באנשי רבות ,מים

 ראש־ בלפי בביטול התבטא גם לעיתים
זבו ושר-החינוך בגין מנחם הממשלה

המר. לון
 הקאריירה כי לעבאדי ברור היה כאשר

 !בחירת עם בסכנה, השידור ברשות ישלו
ש החדשה, והפליאה החדש הוועד־המגהל

 וולשותפיהם הליכוד לאנשי רוב יש בהם
 כמה העלה הוא שנואי־נפשו, בקואליציה,

 מטרתן שכל אולטימאטיוויזת, דרישות
בתפקיד. אותו להנציח היתד,

אי- בעטיפה כמובן, זאת, עטף עבאדי

עבאדי סמנכ״ל
ענזדות־כוח צבירת

 חדשות תוכניות הגיש הוא דיאולוג״ת.
ה שמגמתם הדשים, דפוסי־מינהל ודרש

נרח סמכויות לו להעניק היתד, אמיתית
מ אותו לזרוק שיקשה עד-כדי-כך בות

הרשות.
 ליבני, יצחק השידור, רשות מנכ״ל

ב עבאדי. של מעריציו עם נמנה אינו
 ביקורת ,מותח אף הוא פרטיות שיחות

 בהן הכוח״ וצבירת הסמכויות ״חטיפת על
ה זמן חשבון על בעיקר עבאדי, עוסק

 ל- ל״בני עזר זה במי׳קרה אך עבודה.
 שהרי ברברית, לעצמו למצוא כדי עסאדי,

 אנשי של בלחצם יעמוד עצמו ליבני גם
 החדש״ ״השלטון את שירכיבו הליכוד,
השידור. ברשות

נוס תארים לעבאדי יאושרו השאר בין
 ז יקנו השידור, מרשות שייזרק במידה פים•

 מוגדלים. ופיצויים גימלות אלד, תארים לו
 נמצא הוא שבהם הספורים החודשים בתוך

 עמדות־בוח לרכוש עבאדי הצליח ברשות,
 ועד־ כל עם במעט להסתכסד רבות,

מה למנוע ניסיון תוך ,ברשות עובדים
 גם דרגות, או שכר תוספות עובדים
 לעסוק הידמה הוא להם. הגיעו כשאלה

 רשות מהלקות כל של באירסודמהדש
 לאירגון- שלו הראשונה התוכנית השידור.

במח הפועל אל בינתיים שיצאה מחדש,
 התקינים לניפוח הביאה ׳ההנדסה, לקת

! ולתוהדובוהו.
 כמובן ׳תעמוד החדש הוועד־המנהל לפני
 ירצה אם כי ספק אין רצינית. בעייה
 יצטרך הוא היסב, לתפקד החדש הוועד
 סדר. ׳להשליט כדי עבאדי, את להעיף
 כך, עצמו לנווט הצליח ע׳באדי אולם
פוליטית. כרדיפה תיראה בו ׳פגיעה !שכיל

בר כד ע□ צור,דמן ד
של של הגראנדיוזיות התוכניות לעומת

ה מנהל של עבודתו ׳נראית עיבאדי, מה
ב- יעילה צוקרמן, ארנון טלוויזיה,
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