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עו אינם הם אך לאנשים, לעזור להם
האריות. על המקובלת בדרך זאת שים

ובתודה
 קשה עובדים המזל בני השירות, מזל

 גם התנגדות. ללא סביבתם את ומשרתים
מקב הם — מהמצב מרוצים אינם אם
בספ 1>7יב־ באוגוסט 2$ב- אותו• לים

 אינם אלה שונים. טיפוסים נמצא טמבר
 את מקריבים הם מנוחה. לעצמם נותנים
 לעזור להם חשוב מטרה, למען עצמם
 סבל רצופים חייהם באחרים. ולטפל

 במיוחד, אותם שמציין מה ואי״שקט•
 עת בכל לעזור ונכונותם לבם טוב זח

שיתבקשו.

ם אונ״ מ
 ב- והזולת. הנוחיות היופי אוהבי הם

 בו, 19וב־ באוקטובר 6 בספטמבר, 24
 מאזניים. במזל יוצאי״הדופן את נמצא
 למען נוחיותם, על לוותר מובנים אלה

צי בפעילות בדרך־כלל הקשורה מטרה
 ודורשים עצמם על מכבידים הם בורית.

 רבים קשיים ואחר לחברה, לעזור מעצמם
כש ואחראי, ציבורי בתפקיד ישרתו הם

הפרשיות. להנאותיהם זמן מוצאים אינם

ב ר ק ע
 אתגרים אוהב ביותר, הקיצוני המזל
ו סכנות ומחפש והמיני הכספי בתחום

 נמצאים בו 14וב- בנובמבר 1ב״ סיכונים.
ו רכושניים מאוד הם שינים. עקרבים

הישגי את לעולם להראות להם חשוב
 ה- בתחום ואם החומרי בשטח אם הם,

מסו אינם לעולם המיני בשטח קאריירה.
חיי שהזדמנות להם נדמה ותמיד פקים,

אדי אינם לעולם תגיעה• לא עדיין הם
 דרישותיהם אך השני, המין לבני שים

 להם מאפשרות אינן מעצמם הגבוהות
זח. בשטח לבמיהותיהם זמן די להקדיש

שת ק
 חופשיים, כאנשים מוכרים המזל בני

מת ושינויים. תנועה אוהבי עצמאיים,
לל ומעוניינים רבים, בנושאים עניינים

ב 27ב״ ידיעותיהם• את ולהעשיר מוד
 שונים. הקשתים בדצמבר 10וב־ נובמבר
 ולעצמאות, לחירות שואפים שהם למרות

תלו שהם למצב אותם מביאים התנאים
 בחם. תלויים האחרים או באחרים יים
שאיפו את להגשים מצליחים אינם הם

 הם ובדרך־כלל רבים, בתחומים תיהם
 הגיעו שכמעט אנשים של במצב נמצאים
אי העיקרית שאיפתם את אך למטרה,

להגשים• מצליחים נם

גדי
 חם הקאריירה. במזל נמצאים הגדיים

 בעבודה אך לפיסגח, בקלות מגיעים אינם
 צעיר לא ובגיל מרובה בהתמדה קשה,

בדצמ 22ה״ ילידי להצלחה. מגיעים הם
 משאר שוגים בו 16וה- בינואר 4ה״ בר,

 כחרוצים, מוכרים הגדיים אם הגדיים.
ה מפונק, גדי של שילוב יש שכאן הרי

 ואינו הקרובה הסביבה לרחמי מצפה
 שחושב השאפתן, והגדי להתפשר, מובן

להת הסביבה את מחייב קיומו שעצם
רצונותיו. את ולמלא בו חשב

דלי
 את ורואים חברה אנשי הם הדליים

 ילידי ובקידומה. לאנושות בעזרה יעודם
 דליים הם בפברואר 11וה״ בינואר 19ה״

ל לעזור שעליהם מרגישים חם אחרים•
 אינה מוצאים שהם הדרך אך חברה״

 דרכם את מלווים רבים קשיים מעשית•
 יכול בזה דלי נכונה• לא בחירה בגלל

מיסיו כמו מוזר, לתפקיד ״להתגלגל״
ימ בלל בדרך באפריקה. נידח בשבט נר

 מבינים אינם אנשים שבה בסביבה, צא
״ אותו.

ם דגי
אי במרץ 7וה״ בפברואר 23ח־ ילידי

 למזל. אחיהם לשאר בדיוק דומים נם
 את להתפנק, נוטים המזל בני רוב אם

 חיים חם מפנקים. לא כלל החיים אלה
הסבי מאוד. קשים בתנאים כלל בדרך

 בדי נלחמים חם אותם. מבינה לא בה
והבנה. להכרה להגיע
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שיחר
צל־־ג

<שדיווו• גלבט

בחו שהפך ניסן, אלי שני מבט לעורך
 לתוכנית תוכניתו את האחרונים דשים

 של לשיא לעברית. תרגום עם פאנוומה
 מאנגליה ייבא כאשר ניסן הגיע החמצה

 העיתונות בין במאבק שעסק סרט־תיעודי,
 ובין והאלקטרונית) (הכתובה הבריטית
 במהלך הבריטיים, והחוץ הביטחון מישרדי
 זה תעודי שסרט למרות פוקלנד. מילחמת

 טעם הצופה בעיני הותיר הוא מעולה, היה
 מתוכנית מצפה הצופה למאוד. עד מריר

תי סרט שתגיש שני מבט של במתכונת
 כלי- מאבק ועל מילחמת־הלבנון על עודי

 מאבק עליה, אמין דיווח למען התיקשורת
העי של ממאבקה פחות לא חריף שהיה
בערי ניסן של יורשו אם הבריטית. תונות

 שהתווה במדיניות יתמיד זו תוכנית כת
כות את לשנות יהיה הראוי שמן הרי זה,

שלישי.״ ״מבט ולבנותה התוכנית של רתה

ם מאחרי הקלעי
0■ אירוע 1מ1■ ־ לימוד

סער שד השיסן
 מערכת־תל־ כראש סער טוביה הטלוויזיה מנהל שימש רבות שנים במשך

 עם באו״ם. מישלחת־ישראל כדובר בניו־יורק לכהן יצא אחר־כך אביב־חדשות.
 מתל-אגיב מגוריו את להמיר אותו אילץ שלא תפקיד מוקד, כעורך שימש שובו,

לירושלים.
 מישרה יכין, חיים של במקומו חטיבת־החדשות, מנהל למישרת מינויו עם

 בתל-אביב. דירתו את למכור ממנו נבצר כי סער טען בירושלים, מגורים המחייבת
 יתגורר סער של דירתו למכירת שעד החליט לפיד, יוסף רשות־השידור, מנכ״ל
 600 לרשות־השידור שעלה סכום תמורת הילמון, במלון חטיבת־החדשות מנהל
למ בידו שעלה מבלי בהילטון סער התגורר חודשים משישה יותר לחודש. דולר
ופרטית. ציבורית בנייה בהתחלות המיתון למרות בתל-אביב, דירתו את כור

 עובדת שאשתו גם (מה דירתו במכירת סער של קשייו והתארכו הלכו כאשר
 דירה לשכור רשות־השידור בהנהלת הוחלט בתל־אביב), חברת־תעופה של בסניף
הטלוויזיה. למנהל גם בינתיים שהיה סער, עבור ירושלים במרכז

 ושב.ללון בעליה לידי השכורה דירתו של המפתח את סער מסר אלה בימים
 י רשות־השידור, הטלוויזיה. את מנהל הוא שבהם בלילות בירושלים, בבתי־מלון

סער. של דמי-הלינה את מממנת בכספים, למאוד עד הדחוקה
 סער טוביה היה ״כאשר ו דפדל אריאלה רשות־השידור, דוברת הסבירה

 לכן בערבו. ערב מדי בירושלים ללון נאלץ הוא והחדשות, הטלוויזיה מנהל
 לחודש. דולר 250 של בסכום עבורו דירה לשכור זול יותר שהרבה ברשות, מצאו
 שמוטב הוחלט החדשות. חטיבת מנהל למישרת מיכרז הוצא כאשר עכשיו, אבל
 במיסגרת סער. עבור בבית־מלון חדר שכירת של הקודמת לשיטה לחזור יהיה
 כאשר זה, במלון סער ילון אריאל מלון לבית רשות־השידור בין מקיף הסכם של

 בבירה להישאר אותו מאלץ אינו הנוכחי תפקידו בירושלים. להישאר ייאלץ
בשבוע.״ אחד ערב מאשר יותר

 ליסוד, מיכה הוותיק הטלוויזיה כתב
 ימשיך מבט, עורך הלא-רחוק בעבר שהיה

 במהדורות הטלוויזיה צופי לפני להופיע
 עורך הוא שאותן אירועים, יומן — השבוע
 והמעולה הצעיר המגיש של במקומו ומגיש
 הקודם לתפקידו שישוב כן־עמי, עודד
ברדיו. חדשות ועורך כמגיש

 מבט כעורך הקודם שבתפקידו לימור.
 מגיש אינו היומן שעורך המסורת את מיסד
מה מגיש מישרת את לעצמו תבע אותו,
בצפייה, משיא הנהנית השישי, היום דורת

 שמרבית הטענה, את ממחיש שהוא תוך
ש במחלה לוקים הטלוויזיה ועורכי כתבי

מסך.״ ״זמן בפיהם מכונה
 יומן — השבוע הגשת של זה לחידוש

 לימור צירף המהדורה עורך בידי אירועים
 לפני מביא הוא שישי יום מדי נוסף. חידוש

ועו יין בקבוק המהדורה לעובדי השידור
 מחלקת לעובדי ״קידוש״ לערוך כדי גות,

החדשות.
 חטיבת- מוותיקי אחד העיר זה חידוש על

הר יהיה לימור של הבא ״השלב :החדשות
 תוך המהדורה, במהלך לקידוש כוסית מת
 שיירצה מעשה לראשו, כיפה חבישת כדי
 המפד״ל נציג ינון, מיכה את הסתם מן

רשות־השידור.״ במליאת
ווווכזה מיבורז

 הסוד- לוחות על פורסם שעבר בשבוע
 למישרת המיכרז בניין־הטלוויזיה של 'עות

 טוביה של במקומו חטיבת־החדשות, מנהל
ה וכמנהל טלוויזיה כמנהל הפועל סער,
השנה. מחצית מזה חטיבה

 רוב בקרב ורעדה חיל עורר זה מיכרז
 שהוא החוששים החדשות, חטיבת עובדי
 שבעיקבותיו כדי ׳(פיקטיבי), בדוי מיכרז
 החטיבה על שיביא חיצוני, מיכרז יוצא
הטלוויזיה. בניין לכותלי מחוץ מנהל

הח חטיבת לעובדי ברור זאת עם יחד
 יעקב של מועמדותו תוצג שאם דשות.

 ששום החטיבה, מנהל לתפקיד אחימאיר
 (למרות רשות־השידור של ועדת־מיכרזים

לפ תוכל לא השונים) הפוליטיים הלחצים
ב אי־מיקצועיות. של בסיס על אותו סול

ל אחימאיר את לשכנע לניסיונות מקביל

 לפני לקבל סירב שאותו התפקיד, את קבל
ל דבר של בסופו שהביא דבר כשנה,
מ החטיבה, כמנהל סער טוביה של מינויו
לשי להביא חטיבת־החדשות עובדי נסים

 שבמקביל כך החטיבה, צמרת הרכב נוי
 שטרן, יאיר הנוכחי מבט עורך ימונה
ל פנו אלה כתבים אחימאיר. של כסגנו

 לחופשה־ללא־תשלום, שיצא פגל, ישראל
 עיסקת־חבי- של במיסגרת ממנו, וביקשו

 של לתפקיד מועמדותו את להציג לה,
מבט. עורך

 החלו החדשות בחטיבת אחרים כתבים
תי סרטים מחלקת מנהל עם ולתת לשאת

 שאחימאיר למיקרה אלוני, יאיר עודיים,
 מתוך לתפקיד, מועמדותו את להציג יסרב
ראשו אלטרנטיבה ישמש שאלוני כוונה

אחימאיר. של סירובו אחרי נה
מנ של מינויו על שהמיכרז ספק, אין

 את יקבע שבוע בעוד חטיבת־החדשות הל
הק לשנים מחלקת־החדשות של אופיר.

רובות.

רדיו
ה דב־אדי■ כ מ

 ישראל קול ניהול של שנים שלוש אחרי
עון התחנה מנהל יצא ד  למי- ארי, לב־ ג

ו צה״ל, גלי המתחרה התחנה על תקפה
להכותה. מצליח הוא כי דומה

יש קול החל והדרגתי. חדיש בתישבוץ
 שאו־ צה״ל, בגלי חזיתית להתמודד ראל

 מול בד״ ניכרים להיות החלו תות־החורבן
 שבע, אפס שבע גל״צ, של הבוקר מישדר

כו את ארצי שלמה הזמר מחליף שבו
 להביא ג׳ רשת עומדת אנסקי, אלכם כבה

את אבי השדר בהנחיית פתוחות שעתיים
 של בשידורה בקרוב יוחל במקביל, גר.

חלי כתוכנית שונה, אופי בעלת תוכנית
 ב׳. רשת של הבוקר חדשות למגזין פית
 האריך ,2ל־ 1 בין שהיה היום בחצי את

המ כאשר )1 עד 12( לשעתיים לב־ארי
רבי עד (ראשון רוטמן עמיקם הם גישים

שישי). (חמישי רועה ויצחק עי)
 הציב משתיים שעתיים מישדרי מול

 עניין. יש בתוכניתו גזית גבי את לב־ארי
 על לב־ארי של המיתקפה שפתיחת יתכן
מאזי לנדידת מהרה עד תביא צה״ל, גלי
לקול־ישראל. צה״ל מגלי מאסיבית נים

ל פסקו
א־ מן עונו׳ ״ ., ס ״ ־ ו מ ס י

•באח רווח החדשות חטיבת עובדי בקרב
 שהודבק חצות,״ של ״אכספרס הכינוי רונה

 בעלת נוי, עדנה חצות, כמעט למגישת
 •<•1 והלא-ברור החטוף המהיר, ההיגוי

מחל מתייחם הטלוויזיה בבניין נוסף כינוי
״מח כיום המכונה שלה, הספורט לקת
 שימש בעבר הסיבה: הדוגמנים.״ לקת

 אל־ יואש המחלבה, של הנוכחי מנהלה
ה באחרונה תחתונים. של כדוגמן רואי,
 כתב- גם הדוגמנים ולענף למנהלו צטרף

 גר״ משה אלוף־שחייה) (ובעבר הספורט
 הישראלית הספרות מחיי סיפור !••• טל

 מחלקת־החד־ עובדי מבכירי באחד מקורו
 אברהם במשורר מקורו זה סיפור שות.

 של לשיחות להאזין שנהג שלונפקי,
 ,30וה־ 20ה־ שנות של בתל-אביב ילדים

העב השפה של חיוניותה את לגלות כדי
 שלונסקי: סיפר מהאזנותיו אחת על רית.

השמנ חברו את מקנטר ילד פעם ״שמעתי
להשת יכול אני — אלימלך ׳המלך מן:

 אינו אלימלך המלך בלהיפד׳...״ אליך חוות
 לשעבר, הכתב־המדיני רם, אלימלך אלא

 החדש לתפקידו להיכנס אלה בימים העומד
 •1*1 בארצות־הברית השידור דשות כשליח

 לחופשה- היוצא ניסן אלי שני מבט עורך
 בחברת-תיקשד לעבוד עשוי ללא־תשלום,

 בחופשה־ נוסף עובד באחרונה שהקים רת
 כתב־השדה־ הטלוויזיה, של ללא־תשלום

• אנג׳ל אבי לשעבר הכלכלי •  בפינתו ו
 אב״ שעבר בשבוע סיפר מילולי״ ״באופן
 אנשי־התיק- על ואמר (שטינ)?|ור שלזים
 המדייה.״ אנשי הם — ״המדיינים שורת:

ש ב,מדיינים מדובר אם להזכיר שכח קור
,ימניים.׳ או מאלניים׳

2358 הזח העולם


