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ת ח ם! א פג ״תיא״ של הידיים קרם ״ידי״ חינ ס ך נ  ידייך בתו
תר טוב ם מכל יו ק אחר, לר עני ח להן מ חו ם עדין ני עי  ונ

חד מיו הן ומגן ב ם מים מפני עלי מרי חו החורף, כימיים. ו
תני אל ק ל״ידי״ ת מו לך. כדאי מידיך. לח

להשיג
מובחרות, בתמרוקיות

 בסופרמרקטים
המרקחת. ובבתי

ידר בחוד ״ידי״ שימי

־ שיחר
ה ל ט ס ה ב ־ ד נ ה

 סיכסוך־עבודה על שהכריז ועד־העובדים
 הרשות, מנכ״ל שנתן הנזיפה בעיקבות

 מחלקת- למנהל לפיד, (״טומי״) יוסף
 את יממש לא יכין, ,חיים החדשות,

הטלוויזיה. בהשבתת איומו
 התחנן לפיד לבין הוועד בין במגעים

 ולא לשבות שלא הוועד, לפני ממש לפיד
 שני בין רשות־השידור. את שוב להסעיר
תתקיים, לא השביתה כי הוחלט הצדדים

יכין נזוף לא־
הסיר על לשמור

 שהכניס הנזיפה את בחזרה ייקח לפיד וכי
 היחידה הבקשה יבין. של האישי לתיקו

 פירסום יתן לא שהוועד היתד, לפיד של
 יידעו לא ושאמצעי־התיקשורת להחלטה,

הנזיפה. ביטול על
דמונכחד^ת ח1ץדובדנ

 הדובר את להפסיד עומדת רשות־ר,שידור
 ה־ שר־ד,הסברה עמידגי. משה שלד״

 את לעמירב הציע ניסים, משה מייועד,
 לקבל נוטה ועמירב מישרדו, מנכ״ל תפקיד

 אם ברור לא שעדיין למרות ההצעה, את
החדש. מישרד־ההסברה יוקם ומתי

 ברשות־השידיר. הליכוד חלוץ היד, ע׳מירב
צעירי- איש עמירב, מונה המהפך לפני עוד

 שהליכוד אחרי הדובר. לתפקיד חרות,
 שעמירב מכך טבעי היה לא לשילטון, עלה

 יד־ מאד מהר הפך והוא בתפקידו, יישאר
 הוועד יושב־ראש של ואיש־סודו ימינו

 ומאוחר ירון, ראוכן הפרופסור המנהל,
 יוסף הקומיסר — המנכ״ל של יותר

לפיד. (״טופי״)
 להעניק החליט הליכוד כי נראה עתה

 אומנם אם הנאמן. שירותו על פרס לעמירב
 הוא התפקיד, את 30,־ד בן עמירב יקבל
ה בשירות ביותר הצעיר המנכ״ל יהיה

ממשלתי.

עוזרת או ־ר!ה3מז
 ברשות- היום ביותר הסודי המיסמך

 הרשות סמנכ״ל שהכין מיסמך הוא השידור
 עכאדי, שדמה וכספים, מינהל לענייני
 הרשות. עובדי של הדירוג־מחדש בעניין
 מקופחים, עובדים מצד טענות של גל אחרי

 מערכת כל את לארגן־מחדש עבאדי החליט
הדרגות.
 התיכנון- את לגלות מוכן אינו עבאדי

 מה לדעת שרוצה מי כל שלו. מחדש
ולש לעבאדי ללכת חייב החדש, הדירוג

 לתוכו מציץ התיק, את מסתיר הלה אול.
החדשה. דרגתו את לעובד ואומר
 מישחקי־מחבואים של ימים כמה אחרי רק

 את מסתיר שעבאדי לכך הסיבה התגלתה
 ביותר הגדולה תוספת־ד,דירוג את המיסמך.

 כהן. שרה האישית, מזכירתו קיבלה
 את יותר להעלות היה יכול לא עבאדי

 מזכירה, של תקן על כשהיא בדרגה, כהן
 עוזרת־הסמנכ״ל, של תואר לה נתן לכן
 הרבה שכר לה לתת לו שאיפשר דבר
גבוה. יותר
 היתה ראוייה־לשמה בתוספת שזכה מי

רו איילץ. רוחמה המנכ״ל, מזכירת
 מנכ״לים שלושה מזכירת שהיתה חמה,

 בלתי- נאמנות גילתה לנוכחי, שקדמו
 נתן ועתה לפיד, (״טומי״) ליוסף רגילה

כך. על הפרס את עבאדי לה

בקזזסדיה וניסו־ ■חסי
 את לערוך מילילן פיטר של הרעיון

 הישראלית הטלוויזיה של מיבצע־קמבודיה
 רב, בפירסום זכה מיליק חשוב. רעיון היה
 שלא וביקשם העיתונאים אל פנה כי אם

 המיבצע את שערכו אותם את להדגיש
 צריכים היו קמבודיה וילדי מדי, יותר

 אזרחי- תרומת דולר, ממיליון ביותר לזכות
ישראל.
 איש־אירגון אינו מיליק כי נראה אולם

 לקמבודיה, הכסף עם יצא הוא טוב. די
 יש כי התברר שעבר השבוע לסוף ועד

 הכסף. של חלוקתו באופן רבות חריקות
 בין מחאות. של לגל הביאו אלה חריקות
 נתן, אייסי השלום איש של השאר

 נדמה אשר תורמים, של בתביעות ולאיומים
 בכסף נעשה לא דבר ששום להם היה

שלהם.
 ומחפש בתאילנד יושב שמיליק בעוד
 דובר ערך הכסף, את להוציא כיצד דרכים

מיבצע עמירכ, מיטה רשות־ד,שידור,

עופר ומזכירה ירון ועד־מנהל יו״ר
מחיר בכל יחסי־ציבור
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