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• כסף שווה
 אלנסנדריס של חדשה נעל לקנות בבואך

שלך! הישנות ס אלנסנדר נעלי עם בואי
של בהנחה אותך יזכו הן

 דגמים, במבחר אלכסנדר׳ס נעלי
מעולים, ובטיב באיכות

אירופאיים וביצוע עיצוב ברמת
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שידור
המסך מאחרי

ת שו חד ד יפחתו ה ב4ב ר
 מתארגנת למישנהו אחד חלבי רפיק בין

 נגד הקרב חלוצת להיות מחלקת־החדשות
 ראובן הפרופסור הוועד־המנהל, יושב־ראש

ה ומנכ״ל המר זבולון שר־החינוך ירון,
ל העומדים לפיד, (״טומי״) יוסף רשות
צוקרמן. ארנון הטלוויזיה, מנהל את הדיח

 עובדי של הראשונות ההחלטות אחת
 צוקרמן, יודח שאם היא מחלקת־החדשות

(״צחי״) יצחק או מרגלית דן יבוא ובמקומו

לימור כתב
חוף אל מחוף

 שיוצא לי ״נמאס לו: ואמר יבין, חיים
 בסופו הוא הזה בהעולם שכתוב מה שכל
 באופן לערוך רוצה לא אני אמת. דבר של

 נתב הזה העולם המהדורה.״ את קבוע
המינוי. על שעבר בשבוע
 בארץ באחרונה שהיה לימור, מיכה

 למולדת שובו לפני ימונה לחופשת־מולדת,
במ דסק־החוץ, כראש בלונדון, משרותו

 כתב- קרפין, מיכאל שלונסקי. משה קום
ה את והן הרדיו את הן ששרת הרדיו

ל הוא אף לשוב עומד בבון, טלוויזיה
 למחלקת־החדשות אלא לרדיו, לא אך ארץ,

בטלוויזיה.
 מעורכי אחד יצטרף שני מבט צוות אל

 אחי-אייל, יאיר הטלוויזיה, של הסרטים
 לענייני כתב שהיה מי ארגז, יצחק ואילו

ל כשיצא שנים, שלוש לפני עד תחבורה
 ישוב בחוץ־לארץ, הסוכנות מטעם שליחות
למחלקת־החדשות. בקרוב

שה העצני ח1 ע ב א שו
 קריית- איש העצני, אלייקים עורך־הדין

 שבו נוסף מיכתב לטלוויזיה שלח ארבע,
 חלבי. רפיק הכתב של פיטוריו את דרש

 את גם חלבי עם יחד לפטר דרש העצני
 יומן השבוע עורכת ואת גולדשטיין אודי

 המשותפת כתבתם ביגלל חן, יעל ׳ארועים,
 וקריית- חברון על וגולדשטיין חלבי של

ארבע.
 :במישפט מיכתבו את פותח העצני

שוב.״ זאת עשה חלבי ״רפיק

ה שערוריית טלי אי
 שעות־ הזמינה לא הישראלית הטלוויזה

 העולם אליפות ממישחקי בלוויין שידור
 באיטליה. אלה בימים הנערכים בכדורסל,

 של היא הלוויין אי־הזמנת של הטעות
 גילעדי, אלפס מחלקת־הספורט, מנהל
תיכשל ישראל נבחרת כי בטוח היה אשר

המר ושר ירון ראש יושב־
הגדול לקרב הכנות

 לא אך מתפקידיהם, הכל יתפטרו שימעוני,
עור ראשי־דסקים, עוד יהיו לא מעבודתם.

מסויימים. לעניינים כתבים. או כים
 אכן היא ואם התוכניות אחת רק זו

 של מוחלט לשיתוק הדבר יגרום תתבצע,
החדשות. מערבת

ת דן לי רג שיחות עורר מ
 (״צחי״) יצחק או מרגלית דן בטוטו
ל יתרון שעבר בשבוע היה שימעוני,
 הארץ סופר של סיכוייו כי נראה מרגלית.
 תפקיד את לקבל זה בשלב יותר גדולים

 בשבוע ערך, גם. מרגלית מנהל-הטלוויזיה,
 אנשי-טלוויזיה, עם אחדות שיחות שעבר,

התפקיד. את יקבל שהוא האפשרות על

ב(תרשות שינויים
 ב־ לחול עומדים אישיים שינויים כמה

גולד אורי של המינוי מחלקת־החדשות.
 במוצאי־שבת מבט מהדורות כעורך שטיין
ב פנה שגולדשטיין למרות קבע, יהפוך
מחלקת־החדשות, מנהל אל שעבר שבוע

 הופך שהיה דבר הראשון, במישחקה כבר
 די־הצורך לא־מעניינים משחקיה יתר את

ישירים. שידורים עבור
 הישראלית הניבחרת של ניצחונותיה

 גילעדי אלכם פיה. על הקערה את הפכו
 רשות־ הנהלת לאיטליה. לצאת מיהר

 לפני השבוע כל במשך התחננה השידור
 זמן- על לוותר אמריקאיות רשתות־שידור

אי לסיקור מראש על-ידן שהוזמן לוויין
 המיש־ את להעביר כדי שוטפים, רועים
 הישראלים לצופים בחלקם, לפחות הקים,

ישיר. בשידור

א ןפא״3 ת ד ב ש ב
 עורד־הדין החדש, הוועד־המנהל חבר
 להעביר רשמית בקשה הגיש ינון, מיפה

 משבת המצויירים הסרטים שידורי זמן את
 כדי יותר, מאוחרת לשעה אחר־הצהריים

מפופאי. להנות יוכלו דתיים ילדים שגם
ה על לחזור ינון: של נוספת בקשה

 ארועים יומן השבוע של המוצלחות כתבות
במוצאי־שבת.
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