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זו. רה
 בערבית הטלוויזיה מנהל !של המועמד

 הערבי־נוצרי השדר הוא בראל יומן?
 כנגד בי להניח ״ש אולם קמרי ויקטור

אח וטלוויזיה רדיו עובדי יתייצבו קמר
בער הרדיו מנהל שהיה מי ביניהם רים,
 הזמה, יעקוב אל־אנבא, ועודד בית

 מנהל סיירת מחברי אחד הוא שכיום
ש ואלברט בערבית הרדיו מ מה ש
בערבית. רדיו

המיכרז קיום על ההחלטה בעיקבות

 בטיול עתה השוהה קמר, של סיכוייו ירדו
 ראובן שהפרופסור להניח קשה במצריים.

ית לפיד (״טומי״) יום!? והמנכ״ל ירון
 מנהל־מחלקה יהיה שערבי מהרעיון להבו

השידור. ברשות

נגדית צזווד!ד.
 לראיין אין כי יוחלט דבר ישל בסופו אם

 של מוקדם אישור ללא מהשטחים אישים
הטלווי כתבי עומדים הטלוויזיה, מנהל

■תגמול. פעולת לערוך זיה
 הוסר את או האישור את כי ברור לכל

 (״טו־ יוסף הרשות מנכ״ל ייתן ■האישור
 יצחק הטלוויזיה מנהל לפיד• מי״)

 לא הוא כי רמז כבר שמעוני (״צחי״)
לכך. האחריות את עצמו על יקה

 אף יראיינו לא החדשות מחלקת עובדי
 לפיד יהודי. הוא אם גם מהשטחים, אדם

 יעברו מדוע שלו לבוסים להסביר יצטרך
 ראשי גוש-אמונים, ראשי ■הקטן ■מהמסך

 הרב דווינונר, משה ■הרב ההתנחלויות,
 פשוט הכתבים ודומיהם. כהנא מאיר
חרם. עליהם יטילו

תמ^יד בנלקוס !ישרה8
 ברשות ביותר ■החזק האיש שנחשב ■מי

 אד■ הרדיו; עובדי ועד ראש השידור,
 שעבר בשבוע התפטר סחייק, מונד

בוועד. מתפקידו
 ברשות אחר ראש־ועד מכל יותר סחייק,
 הר־ ראשי על אימתו את הטיל השידור,

 חימה מהיר חזק, ראש־ועד היה הוא ישות.
 מונה סחייק עובדיו. זכויות על ועומד
 בכיר !תפקיד ברדיו, מחלקת־החדשות כראש
 הרשות ראשי הצליחו כך ועל־ידי ■ביותר

■ועד. כיושב־ראש ממנו להיפטר

ו&צזסר 1ו3חענ ננל דט״ד
 התוכניות מחלקת של לשעבר המנהל
 להיתפטר אולץ פתאל, סלים בערבית,
 של ■הבוררות ■פסק-דין בעיקבות מתפקידו

 ברנזון ברנזץ. צכי לשעבר השופט
 האשם היה פתאל כי שלו בפסק־הדין קבע

■הט את לחסל שאיים בסיכסוך העיקרי
!תפ את לעזוב עליו וכי בערבית, לוויזיה

בטלווי אחר !תפקיד כל לקבל ולא קידו
בערבית. זיה

על השפיע לא פסק־הדין ■כי נראה אך

עמירם דובר
התפטרות לפני חופשות

במח שובץ פתאל השידור. רשות ראשי
 בעברית, הטלוויזיה של התוכניות לקת

 בעוד ויחל גודארד, יוסי של בראשותו
 תוכניות׳ להפיק בניסיון חודשים שלושה

 לו שאין למרות מדעיות, דוקומנטריוח
מדעי. רקע כל

 פרס פתאל מקבל לעבוד שיתחיל עד
לימו לסיור נשלח הוא מרש׳ות־השידור.

במ הרשות. חשבון על בחוץ־לארץ, דים
באי פתאל יטייל חודשים שלושה שך

 למשלם ויעלה בטלוויזיה יצפה רופה,
לירות. מיליון מחצי יותר המיסים

יעוות דנב הודו !*ן3
 רשות־השידור בבניין נפוצו לאחרונה

 עמי־ משה הרשות, דובר כאילו שמועות
חוד בעוד ■תפקידו את לעזוב עומד רב,

 מטיול חזר מכבר שלא עמירב שיים.
 בת בחופשה עתה נמצא בהודו, ■חודש בן

בנביעות. שבוע

בזעם אחורה והסט
 (״טומי״) יוסף• רשות־השידור, מנכ״ל

 עורכי־עיתונו עם פגישה ביקש לפיד,
 סיקור בצורת לדון כדי מעריב, לשעבר

בצהרון. רשות־השידור
 דיס;״ שעידו פעם בכל כי טוען לפיד
משתר עמודי־החדשות, את עורך צ׳יק
 וכלפי כלפיו לא־חיובית נימה לעיתון בבת

 ידידי שהם אנשים שכאשר בעוד הרשות,
 מערכת רכז הוא היה שבה מהתקופה לפיד,

 הוא עמודי־החדשות, את עורכים מעריב,
הולם. כיסוי מקבל
 ראשי עם לפיד שיוזם זו, שיחה גם

 עתה החל המהפך במיסגרת היא מעריב,
 לפיד של מאמציו ובמיסגרת בצהרון,
למעריב. השיבה את לעצמו להבטיח

לרל טוסי
חינם!

ועלון עם
במטוסי

1 6^ ! ?

ץ . . . . . . . . . . . . . . .
ה ״ריו", מראה של הצגתו עם מינ תך מז שתתף ״רבלון״ או  לה

ת תוכלי בו מיוחד, במבצע ה לזכו ס טי  בברזיל, ז׳ינרו דה לריו ב
ת תנ ״ואריג״. חברת מ

א הוא לעשות שעליך כל מל ת ל ר המצורף השאלון א מסו תו ול  או
ת עם ה רבלון של תכשיר קניי קי מרו ת  רבלון בדוכן או שלך ב

שקם, בחנויות שביר ה ק (זכרי שלום. וכל־בו לצרכן המ ת להדבי  א
ם המוצר תווית קו מ קף המבצע בשאלון). המיועד ב תו .30.5.80 עד ב

ה כרטיס הגרלת ס טי ת בין 22*.6.1980 בתאריך תיערך לריו ה  שולחו
השאלונים.

]______________הנכונות התשובות את ס£ני - שלך בחנות ומסרי גזרי

לכבוד
* רבלון חברת

_______כא!

תי .1 ם מ י קי ת ל מ ב רנ ק בריו? ה
שנה פעם □ ם פעם □ ב תיי שנ שנים 4ב־ פעם □ ב

ת שפה איזו .2 ר ב דו בריו? מ
ת □ לי ת □ אנג די ר פ ת □ ס טוגזי ר פו

א איזו .3 ת הי ה חבר פ עו ת ת ה מי או ל ^ ברזילי של ה
ק □ ואריג □ על אל □ פי מ לי או

הו .4 אי הכדורגלן מי ל המפורסם? הברזי
□ לו י ב ר טז □ קו ר ה □ קו פל

הו .5 ן שם מ לו ק מ ף ניצנוצי עם ה ס כ ה ה א ר מ ״ריו״י מ
61ח£זזו5וז0>ו □ סס^/^סוה □ וח0ח08£ □

שפתון גוון מהו. .6 ב ה אהו ה עליך ה א מר ^ ״ריו״י מ

6□ סוח ו-וכ>ט5£\/ו □ 3ט6ח\/61\/2£ □ ,4' ומ0ע!1£א0

מקום
להדבקת

תווית
המוצר
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