
בליאן נחקר
בטלוויזיה? או —

 (״כושי״) אברהם זה, דסק ראש קודם
כל ציר שם להיות כדי ללונדון, קושניר

האנג בבירה הישראלית בשגרירות כלי

 על התחרות החדשות במחלקת החלה לית,
שהתפנתה. המישרה
 להביא מיהר יכין; חיים המחלקה ראש
מב כשהוא שפיגלמן, אלישע את מהרדיו

 לבין שפיגלמן, מועמדו, בין שהתחרות טיח
 מישרת על בטלוויזיה, האחרים הכתבים

 כי הודיע יבין חופשית. תהיה הדסק, ראש
 לאחר רק הדסק ראש יהיה מי יחליט הוא

 זו להודעה בניגוד תחרות. חודשי שישה
לתפקיד. שפיגלמן את יבין עתה כבר מינה

חצות״ ..כמעט בין

כותרחי׳ ל״עיל■
 כעוס אדם היה לא שעבר החמישי ביום

רועה. יצחק חצות, במעט ועורך ממגיש יותר
 ישראל מעוזריו, אחד על הטיל רועה

 השביתה השפעת על כתבה לערוך סגל,
 הישראלי. הרגלי על ובטלוויזיה ברדיו
ש מחקר בעיקבות זה רעיון עלה לרועה

 בחוג עבודתו במיסגרת עצמו הוא ערך
 העברית באוניברסיטה המונים לתקשורת
בירושלים.

 רועה התבונן חצות כמעט שידור לפני
 עקיבא רואיין שבה כותרת, עלי בתוכנית

המדד את לי גנב ״הוא רועה: קבע כהן.

ש המחקר תוצאות על חזר רועה קר.״
 את עליהם והוסיף כותרת, בעלי שודרו

 את הצופים אצל יצר ובכך — הסרטון
 שקדם המישדר את ראה לא כאילו הרושם

לו.

בר תשלו□ ח המנהל הוועד ל

 בשידור הבא בשבוע תשודר סוף־סוף
 אי- שהופקו הגרועות התוכניות אחת חוזר
 רוגשים, עד בינוניים גלים בטלוויזיה פעם

 המתיימרת גיל, צבי של זו תוכנית
ישר קול של הראשונים צעדיו על לספר

 זכתה אז וכבר שנים כמה לפני שודרה אל,
ביותר. גרועות בביקורות

 החוזר השידור כי מתלוצצים בטלוויזיה
 הוועד של החדשה המדיניות במיסגרת בא

 מגיבוריה אחד הרשות. של החדש המנהל
 הראשונים המנהלים אחד שהיה מי הוא
 זינדר, (״הזי״) צגי ישראל קול של

 החדש המנהל הוועד כחבר כיום המשמש
ד״ש. סיעת מטעם

ן דו י ארון ה בעיות

 הטלוויזיה היתה שעבר השבוע בסוף
 יהיה אי-אפשר כי התברר לפתע כמרקחה.

האירוויזיון כל את ישיר בשידור לשדר

 נזכרו הטלוויזיה אנשי הפסח. חג במוצאי
השי איגוד אי־בי־יו, אצל להזמין באיחור

 הלוויין שעות מלוא את האירופי, דור
הקרובה. השבת למוצאי

 כי התברר השידור, שעת הוזמנה כאשר
 במשך תפוסה כבר האחרונה השעה רבע

הטל מרשתות אחת על־ידי חודשים 10
 איג־ לתחרות שם ומוקדשת הזרות וויזיה

באיטליה. רוף
 לשכנע הישראלית הטלוויזיה מנסה עתה

 שעת על לוותר הזרה השידור תחנת את
לב יוכלו ישראל ותושבי שלה, השידור

 ביזהר בצפייה הפסח מוצאי את לות
התוכנית. של סופה עד כהן,

ה עיתונאית מ ס א

 מנכ״ל בין פרצה ביותר חריפה מחלוקת
 כתבת לבין ליבני יצחק רשות־השידור

 שלומית טלוויזיה לענייני המשמר על
בי קטע חותם במוסף כתבה טויב טייב.
 משה רשות־השידור, דובר על קורתי

 הוא כי אותו האשימה שבו עמירב,
 ליבני, יצחק של האישי דוברו משמש

כולה. רשות-השידור דובר להיות תחת
 וטען טויב אל ליבני טילפן בתגובה

 לה הודיע הוא אלימה״. ״עיתונאית שהיא
 הדובר, של ההודעות־לעיתונות מלבד כי

נוסף. חומר כל תקבל לא היא

 ח1נו!!ם את
 החרש פנה1הא1 היופי לבית

המדינה. בכבד לוך היופי ־בית
 בעזרת פניך מטפחת את שנים במשך

 ומייפה שלנו הקוסמטיקה תכשירי
 שלנו. האיפור תכשירי עם אותן

 שלנו שמלה ללבוש לך מגיע עכשיו
שלנו. לנעליים ולחכנס

 חוויה לך מצפה לון״ היופי ב״בית
 תכשירי יופי, ייעוץ הכלל. מן יוצאת

חגורות, בגדים, ויופי, איפור
 ונעלייס-כולם תכשיטים ארנקים,

אקסקלוסיביים, בדגמים
ל״לון״. בלעדיים

 דיילות לך מחכות לון״ היופי ב״בית
 בכל לך שתייעצנה מנוסות ויועצות
 התאמת למן היופי. בטיפוח הקשור

 התאמת לך, המתאים האיפור
 להשלמת ועד אותך ההולמת השמלה

אופנתית. חגורה ע״י המראה
 האחרון, האופנה צו לפי הכל

 לאישיותך מוחלטת בהתאמה
ואופייך.

 והאופנה, היופי בית לון״ ל״בית בואי
בארץ. מסוגו הראשון
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