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 טמפוניפלייטקס
 מתאימים

אלייך עצמם
 ״נפתחים״ פלייטקס טמפוני

 ומתאימים כפרח, בעדינות
 הפנימי האנטומי למבנה עצמם

 פלייטקס טמפוני לך. המיוחד
 ובכך פרח, צורת מקבלים

 הבגדים הכתמת למניעת■ עוזרים
מביכים. מצבים יצירת ומונעים

 עם טמפונים לבחירתך
דיאודורנט. ללא או דיאודורנט

טמפוני
העדין. המוליד עם

נעמן | שיפוי! | קומו! | אמת

בלונדיני לשיער שמפו קמיל

לפנק טבע לו יש טבעי״. שמפו קמיל
שר דרי של מוצר פי

 המיוחד שמפו קמיל
 שיער ולבהירי לבלונדיניות

 במשפחת נוסף מוצר חינו
 מעבדות של הקמיל מוצרי

פישר ד׳יר
 מכיל טבעי שמפו קמיל
 מפרחי המופק אזולן

הקמומילה
 השיער גוון את מעמיק הוא

 הטבעי צבעו על ושומר
ורכות. ברק לו מוסיף

טבעי. זה

׳ שידור
צל״ש

חק לענייני מחלקת־החדשות לכתב •
ב־ כתבתו עבור בירמן, עוזי לאות,

 החקלאות הרס על אירועים יומן השבוע
 של מזעזעים תיאורים מילבד בישראל.

 וחקלאים עזובות חממות מתים, עופות
 היה לעיר, והעוברים מהענף הפורשים

 כנגד ביותר חריף כתב־אישום זו בכתבה
ש מבלי שרץ, אריק שר־ההקלאות,

בירמן כתב
מנאומים יותר

בשמו. אחת פעם אפילו לשר קרא בירמן
 השואה את הראתה בירמן של כתבתו

 יותר המדינה על שילטוו־הליכוד שממיט
חוצבי-להבות. נאומים אלף מאשר

 הכתבה פירסום על יערי, לאהוד •1
ו ישראל בין החשאי המשא־ומתן על

מח חלוקתם על אמריקאי, בתיווך ירדן,
אירו יומן (השבוע הירמוך מימי של דש

 בינלאומי, סקופ רק לא זה היה עים).
 על ערוו־היטב חומר־הסברה גם אלא

 הישראלי לציבור אף מוכרת שאינה בעייה
הנאור.

צל־׳יג
ה ׳ להב, אפריים לעורך־הרדיו •1

 העולם מן השבועונים לסקירת אחראי
 משדר אינו ישראל שקול (מובן בשבת
 הדבר כי הישראליים, השבועונים סקירת

 את לפרסם חלילה, אותו, מכריח היה
 דרך־קבע כופה להב הזה.) העולם דברי

 שהן הבאנאליות, האישיות השקפותיו את
 על בעיתון־ערב, ראשי מאמר של ברמה

 של קיתונות שופך עורך, שהוא החומר
ה הגירסה את מקבל שאינו מי על בוז

 נותן ממשלת-ישראל, של אורתודוכסית
ה מגוחכים, לביטאונים גם זכות־קדימה

 פעם מדי הממשלתית. בעמדה תומכים
 החומר את הקוראת קריינית לו נמצאת

 הבוז רווי בקולה, מוסיפה כשהיא שלו,
נוס אינפנטילית פרשנות ההתלהבות, או
העורך. ברוח לדברים, פת

המסך מאחרי
במחלקת־הדודשזת שינויים

הח יכין חיים מחלקת־החדשות מנהל
במחלקת־ מלא אירגון־מחדש על ליט

פתאל תוכניות מנהל
למנהל להראות לא

תפו יותר לדבריו, להשיג, כדי החדשות,
 שהיה מי אלוני, יאיר זו. ממערכת קה

 חדש תפקיד קיבל דסק־הפנים, על ממונה
 של המייוחדות ההפקות כל מנהל של

פורק. דסק־הפנים מחלקת־החדשות.
 ראש־ ביטחוני. לרסק הפך הצבאי הדסק

 יהיה ניר, עמירם הצבאי הכתב הדסק.
 הכתב מישטרה. נושאי על גם עתה ממונה

 סממה, דן בירושלים, מישטרד. לענייני
 איתן בתל־אביב, מישטרה לענייני והכתב
ניר. של לאחריותו הועברו אורן,

 גורן, יגאל התרחב. המדיני הדסק גם
 עתה יהיה התיישבות, לענייני הכתב
 המדיני, הדסק ראש של מרותו תחת

ה בעל הכתב גם וכן רם, ,אלימלך
רז. מנשה הבלתי־מוגדר, תפקיד

 אלישע של בראשותו הכלכלי, הדסק
 תחת כוח־אדם. תוספת קיבל שפיגלמן,

 כירמן, עוזי גם עתה יעבדו שפיגלמן
חנן חקלאות, לענייני הכתב ה עזרן, ו
תחבורה. י לענייני כתב

■ 13*31/1 הסועד חבר
 המנהל הוועד ישיבת בתום שבוע, מדי

 הרשות, דובר מוסר רשות־השידור, של
 מד, על לעיתונאים דו״ח עמירב, משה
 לא שעבר בשבוע אולם בישיבה. שאירע

 בישיבת שאירע מה כל את עמירב מסר
 מיושב- הוראה קיבל הוא הוועד־המנהל.

 ראובן הפרופסור המנהל, הוועד ראש
שלו. הדיווח את לצנזר ירון,

ב להתבייש. מה על היה לירון ״ו$כו,
 םחב־ שלושה בצעקות ירון תקף ישיבה

אל ניבים כלו!־, דניאל הוועד, רי
צכי מוג שהסכימו על זינדו, (״הזי״) ו

אלוני הפקות מנהל
ואירגון־מחדש מינוי

 שאל בירושלים אגודח־העיתונאים להצעת
 נציגי־ציבור, שני יצטרפו הוועד־המנהל

לבחי בוועדת־מיכרזים ישב שהוא בעת
הטלוויזיה. מנהל רת

 הגיב ולא באדמה, ראשו כבש זינדר
 ואלמוג בלוד עליו. ירון התנפלות על

על לספוג תפקידם זה אין בי החליטו
הישיבה. את ועזבו מירון, בונות

 ויינשטיין, אריאל ירון, של סגנו
 כשהוא לחזור, מהם וביקש אחריהם מיהר

הישי בהמשך עצמו ירסן ירון כי מבטיח
 . עליהם נפל ואז לישיבה חזרו השניים בה.

 שר־ אל יפנה הוא כי הודיע, ירון הפגז.
 ביצוע על הממונה המר, זבולון החינוך,

 לשנות ממנו וידרוש חוק־רשות־השידור,
 אנ- לצרף יהיה שאי־אפשר כך החוק את

לוועדת-המיכרזים. שי-חוץ
מ ירון ביקש אכן אם יודע אינו איש

 הם כי ידוע, אולם החוק, את לשנות המר
 של יוזמתו פי על היום, למחרת ניפגשו

ירון•
ותר1 מ*וחר אחת שעה
 מנחה פוטר חודשים כשלושה לפני

 עילם. יגאל קודם, אחת שמה התוכנית
 יוסף רשות״השידור, מנכ״ל לטענת

 שלא משום עילם פוטר לפיד, (״טופי״)
 לפנות וכדי הרשות, של קבוע עובד היה

 שחזר ניסן, אלי הקבוע, לעובד מקום
בוושינגטון. הרשות כתב שהיה אחרי לארץ
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