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 :של המיקצועיים־אירגוניים הצדדים רק
הטלוויזיה. עבודת
 גדולה שחורה נקודה יש לגילעדי אולם

 מהתומכים אחד היה הוא וירון. לפיד אצל
 צוקרמן, ארנון של ביותר הנלהבים

 שנערכה הפרידה מסיבת את הפיק ואף
 לא זאת לעומת שהודח. המנהל לכבוד

 שהיו הסוערות בהפגנות גילעדי השתתף
צוקרמן. של סילוקו נגד בטלוויזיה

ת מוסקווה מ ר ר גו ב ש מ

 בעוד מעורב גילעדי אלכם כי נראה
 הטלוויזיה. את היום המעסיקה פרשה
 מנהל של האילמת בתמיכתו הרדיו, עובדי
לשגר עומדים לב־ארי, גירעון הרדיו

מרגלית עיתונאי
מפד״ל חבר

 (״טומי״) יוסף הרשות למנכ״ל מיכתב
גילעדי. נגד לפיד

 יסע אם שלפיו גלוי, איום יובע במיכתב
ה ינואר בחודש לסוסקוחה לבדו גילעדי
האולימ שידורי את להכין כדי קרוב,

 מטעם מפיק אליו שיתלווה מבלי פיאדה,
 הרדיו עובדי בעיצומים. יפתחו הם הרדיו,
 בעבר נשלח שבהם אחדים, מקרים העלו

 תשתית להכין כדי לחוץ־לארץ, גילעדי
 בעוד לטלוויזיה רק ודאג שידור, למיבצעי

הרדיו. את מזניח שהוא

חור ב ב חבר טו ל ו המפדי׳
 רשות- חוק על הממונה שר־החינוך,

התייאש לא עדיין המר, זבולון השידור,

יבין מנהל
חדש מועמד

 דן הארץ, עיתונאי את למנות מהסיכוי
ש בשיחה כמנהל־הטלוויזיה. מרגלית,

 שר־האוצר לבין המר בין לאחרונה נערכה
 את לשכנע המר ניסה ארליך, שימחה

 מרגלית, של במועמדותו לתמוך ארליך
 הוא טוב. בחור הוא ״מרגלית באומרו:

 מיצוות שומר דתי, הוא משלנו. טוב בחור
המפד״ל.״ וחבר

שה ת בדי תי פגנ ה
 לונדון ירון הפך האחרונים בשבועות

 המרואיינים רשימת ירושלים. טוב ילד
 לקומיסר בזמן מועברת כותרת עלי של

 בינו ויכוחים אין לפיד, (״טומי״) יוסף
 על הדלפה ושום כותרת, עלי מערכת לבין

לעיתונים. מועברת אינה פסילות
 ח״כ עם שעבר בשבוע שהיה הראיון

המע מהראיונות אחד היה רבין, יצחק
 כשמלבד כולה, התוכנית את שמילא טים

 קמינסקי, (״אהרלה״) אהרון המתופף
 כי טוענים יש בודד. כוכב רבין בו היה

 העובדה לבין זה ראיון־ענק בין קשר קיים
 שהוציא מעריב, לצהרון יחזור שלפיד

רבין. של הספר את לאור
הת כי בלונדון חושד אינו איש אולם

 של ממלחכי־הפינכה אחד והפך לפתע קפל
 הוא כי מספרים ללונדון המקורבים לפיד.

 עלי בתוכנית השתתפותו להפסיק החליט
 לונדון יתפטר. הקרוב בעתיד וכי כותרת

 המישטר נגד בהתפטרותו להתריע רוצה
 שורה צובר הוא ולכן בטלוויזיה החדש
מרו נפסלו שבהם מיקרים של ארוכה
 אותם לפרסם כדי כותרת, בעלי איינים

התפטרותו. עם במקובץ

איש״□ יםידויו
 כאשר מקלט־הטלוויזיה, את שסוגר למי
 ופותח לפעול, מתחיל אפס חמש הוואי

הפ צפוייה ישראל, קול של ב׳ רשת את
מי מביא שישי יום מדי נעימה. תעה

דצוקרמן) (כהפגנה לונדון עורך
פסילות אוגר

 ליכ־ יצחק רשות־השידור, מנכ״ל שהיה
 מוכרים, אישים של אישיים וידויים ני,

לשבת. שישי בין תוכניתו במיסגרת
פצי מאז כי לליבני סיפרה מרון חנה

 אף מרון כאשה. נפגעה היא במינכן עתה
 ראש־ של סגולות־המישחק את ניתחה

 הוא כי וטענה כגין, .מנחם הממשלה
 הסופר עצמו. על חוזר אך טוב, שחקן

לומ יצירותיו את אשר ׳עמיחי, יהודה
ה ציון כי גילה לבחינות־הבגרות, דים

יע גד ח״כ .6 היה בספרות שלו בגרות
 אל־ דיילת עם התחתן מאז נמצא, ,קוב

 וידויים של בטראנס פרלמוטר, גדה על
 גילוייו, על נוסף עצמית. וחשיפה אישיים

לכ לפתע התחיל הוא אחרים, במקומות
רגשני. רומן כותב שהוא גילה שירים, תוב

לרא כי סיפר לוי דויד שר־הקליטה
 את להרחיב הצליח כשר נבחר מאז שונה

 פינת־עבודה, לו ויש בבית־שאן, דירתו
 הוא כי הודה גם לוי ילדיו. 11מ־ הרחק
 יפה.״ להתלבש מאד ״אוהב

 מידע האוהבים מאותם הרדיו, מאזיני
מ מאושרים ומתוך־המיטבח, מתוך־הנפש

ה כמנכ״ל מתפקידו הודח שליבני כך
 לעצמה רכשה ב׳ שרשת ועל-כך רשות,
חודר-לבבות. מראיין

ס 21 ר מ  ־ ב
ל 20 באפרי

 שלא מוטב מסוכן. הוא הזה השבוע
עבו עצמן על תקבל

ב מדי רבות דות
 מיכשולים זה. שבוע

 לשבש עלולים קטנים
 שלי לוח״הזמנים את

 אי-נעימות לד ולגרום
 תזכה כי ייתכן רבה•

צי לה להכרזת-אהבה
 יותר להיות נסי פית.

 תחשבי אל מציאותית,
ב אליד שמתאכזרים

שבוע. סוף למנוחת צאי תחילה. כוונה
¥ 1 ¥ ¥

 יותר היה בך; תפגע לסובלנות שאיפתך
 שלך על ועמוד תקיף
 התנגשויות עוז. ביתר
ל חבריך לבין בינך

 שותפיך או עבודה
 אס לך להועיל עלולות

 קשה רכרוכי. תהיה לא
חסו מכתב לכתוב לך

יית השתדל. אולם יים,
בעזרך. זה ויהיה כן

 צורות את לגוון נסה
תס אל שלך. החיזור.

מבודדת. תהיי לבל למחזריך לענות רבי
¥1 ¥ ¥

 מרגיש ואתה ויוזמה מרץ מלא אתה
ל לגשת יכול שאתה

 מסו- תוכנית הגשמת
 תיכננת אותה יימת,

 לכן. קודם רב זמן כבר
 חשובה, עזרה לד יגישו

 העצמאיות נטיותיך אך
 את להרגיז עלולות
במי ומכריד• ייייד

 צפוייה החברתי שור
 את שתפיג פגישה לד

 השבוע אשליותיד• רוב
ואירועים. הרפתקות של שבוע יהיה לא
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מוצלחת עיסקה של סיומה את תסכן אל
בהתפר או בהססנות

ה כי זכור כעס. צות
 לך שמקנאים אנשים
מיש־ שתעשה מחכים

 בהם להשתמש כדי גים
 עשוי קצר מסע נגדך.
פגי בעיקבותיו לגרור

 מרתקת רומנטית שה
 חוויות ומלאת מאד

 נסי ומסעירות. מרגשות
 מודרנית יותר להיות

 הכחול. הצבע את נסי ובאיפור. בלבוש
¥! ¥ ¥

מענ הצעות לד מציעים רבים אנשים
 לדחות אוייד דוחפת חשדנות אבל יינות,

מ אחד אלו. הצעות
לע לך יעזור ידידיך

 בתחום גדול צעד שות
 ח- או האינטלקטואלי

 נרגש, מכתב אמנותי.
 יגיע אותך, גם שירגש
 גילויי השבוע. אליד
שהס מאנשים חיבה
ל עשויים ממך תייגו
 מבחינה אותך עודד

׳ שמי- קריאה־, חברתית.
 יזיקו לא לתיאטרון והליכה מוסיקה עת
 רוחך. מצב את ישפרו הם אדרבה, לך•

¥ 1 ¥ ¥
 ביותר, טובה תהיה לא השבוע תחילת

 מזל מבני אחד של לעזרתו תודות אבל
 להשיג תצליח עקרב

 הרצויות התוצאות את
רומנ בעניינים לך.

 ובי- קלות־דעת טיים:
 לא מופרז טחון־עצמי

תועלת. כל לך יביאו
 עצמך את שתרסן מוטב

ב בטוח אינך עוד כל
 יותר היי רגשותיך.

תק אל סנטימנטלית,
 הנאמרים דברים בלי

 להיות והשתדלי קשוחה, פנים בהבעת לך
אותך. מהסובב יותר ותיהני ונשית מטופחת

קשת

ה השינוי סף על שתעמוד ברגע דווקא
 עליך לעבר. כבול תרגיש בחייו מיוחל
 , תתן אל בהגיון, לפעול
 צפו־ בך. לשלוט לרגש

 נעימה. הפתעה לך ייה
מו הלב לענייני אשר

ה גישה לנקוט לא טב
ב רגשותיך, את נוגדת
 זוגך. בן לגבי ייחוד

למש הבנה יותר גלה
 הנך אם אפילו פחתך,

 נסי סבלנות. וחסר עייף
 ה־ -נטיותיך את לעורק

 החסר את תמלאנה שהן ייתכן, אמנותיות,
עצבנית. את מכך שכתוצאה הנפשי, במצבך

¥1 ¥ ¥1

 המופרזת הרגשנות את לרסן תשכיל אם
יו טובות בתוצאות לזכות תוכל שלד,

ו תמה חופשתך תר.
 ל- עתה להרתם עליך

 שהזנחת התחייבויותיך
 אחריות העדרך. עקב

מ עליך תחיל נוספת
 אל אך והלאה עתה

 רגשי אצלך יתעוררו
 בת והתנשאות. גדלות
מת לד צפויה — עקרב

התרג בך שתעור נה
 לך תביא לא אד שות

 לצאת הזמן הוא עתה ממשית. תועלת
ביותר. לד והדרושה לה שחיכית לחופשה,

¥ ¥ ¥

ה הרגשות בסערת להיסחף עלול אתה
 שלך. השיפוט כושר את ולאבד אותך מקיפה

לחידו שואף אתה אם
 מקום חייך, באורח שים

 אותך, והסובב מגוריך
 לבן השבוע. זאת עשה
ב האפשרויות, כל את

ומתוכ מחושבת צורה
ני על תסמוך אל ננת.

 רומנטית פגישה חושים.
 בחובה טומנת מאכזבת

הי לעתיד. חשוב לקח
 לסיכונים מנטייה זהרי

 ומעמיקה רצינית היי הפרטיים, בענייניך
לך. להזיק עלולה הבזבזנות מתמיד. יזתר

¥ ¥ ¥

 פריים, את יתנו שבנית האיתנים היסודות
 ייעשה שלך והמצב
 מכתב יותר. מבוסס
 יגיע סקרנות מעורר
 שתנהג מוטב אליך.
 עדינות ביתר מעתה
אותך. האוהב באדם
 להיות מנסה כשאת

 את רעה, או ערמומית
המחיר דא מצליחה,

גבוה משלמת שאת ________
 יותר להיות נסי מדי•

אותך. לסובבים ביחסך ונוחה מאופקת

¥! ¥ ¥

מו שתייה המידה. על יתר מתהולל אתה
רומנ פרשיות פרזת,
אי ומישחקי־מזל טיות

 נסה החיים. עיקר נם
 זכויותיך את להבטיח

 אתה עבודתך. במקום
 טוב־לב אך מסוייג

 תכונות הן והאדיבות
 בהן. לזלזל אין שכלל

 העדיפי — דלי בת
 תאומים מזל בן את
 עקרב מזל בני פני על

להימורים. מסוכן שבוע הוא השבועי ודלי.

¥! ¥ ¥

 לקבל עליך יהיה המיקצועי במישור
 ידיעה רגילה. בלתי בזהירות קשה החלטה

 בך תעורר מסויימת
אי כי אף התרגשות,

במיש לך נוגעת נה
 שתתעורר קינאה רין.

 את תקלקל באשמתך
שלך. החופש בילוי

 שלך הקינאה תחושות
 אותך לסבך עלולות

סוף בילוי מאשר יותר
ל שתלד רצוי שבוע. ___________

 אם פסיכולוג או רופא
בעי לעסוק נסח יתר. עצבות מרגיש הנך

שערותיך. את תקצצי אל מרגיעים. סוקים
5 6
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