
טלוויזיה
אגשים

המנהל
החדש
קצרה, חיפשה בתום השבוע, השני ביום

 כמנהל תחדש, לתפקידו שילון דן נכנס
 אינו הוא אבל בטלוויזיה. מחלקת־החדשות

 הוא הראשונה. אהבתו את לזנוח מוכן
ו ההפקה ספורט. נזבט את להגיש ימשיך

 כנראה ייעשו הספורט תוכנית של העריכה
ה עורכי גלעדי. ואלכס עצמון דב בידי

 הפרידה מתנת אחרונות. ידיעות של ספורט
 משהקי החזרת אולי, תהיה, לספורט דן של

 שידורי הרחבת ואולי המסך אל הכדורגל
 עם להסדר הסיכויים עכשיו בכללם. הספורט

יותר. טובים לכדורגל ההתאחדות
 תוכי עליו הממונים בפני שהתווה שילון,

 למחלקת- ביחס רחוק לטווח מפורטת נית
 תוכניתו את להעביר מוכן אינו החדשות,

 אבל העיתונים. באמצעות בעבודה לחבריו
 את כולה במחלקה יישם שהוא להניח יש

 תארו הספורט. מדור של העבודה דרכי
 לתכנן החל כבר הוא שנה שלפני לעצמכם

 ש־ במינכן, הבאה האולימפיאדה סיקור את
 יהיה שלו התנ״ך הבאה. השנה בסוף תיערך

השנה. לוח כנראה מעכשיו
 טל־ התיקשורת לוויין על בונה הוא הרבה

ה בסוף הטלוויזיה את לשרת שיחל סטאר,
 באמצעות חיים שידורים ועל הבא, קיץ

 ניידות- את תפעיל שילון כי ניידות־השידור.
מ־ יותר הטפורט, שידורי במיסגרת השידור

החושוחי התאחה למה
 בטלוויזיה הפקידות של הניחושים משחק

 האם שואלות: הן מי? עם הולך מי הוא:
 המזכירה חני, עם יוצא באמת כנר דן
 צוהרמן ארנין הרשות סמנכ״ל של

 מזור שדריה התל־אביבי רוני ומיהו
ה בין הקשר ומה באוגוסט? לו תינשא
 לבין נאסיב ויקטור התואר יפה קריין

 מצידו נאסיב מזור)? (ולא מזון דליה
כלשהי. דליה עם קשר כל מכחיש

■. ■! ■י
 במועדון היה קלעים צוות של החרבון
המרכ הכתבה במסגרת החיפאי. התיאטרון

 החיפאי, התיאטרון לעשור שהוקדשה זית
 חיי- החיים שחקנים יש כי להראות רצו

 לצלם להם הציעו העובדת. בחיפה גם לילה
 התיאטרון. במועדון הצפונית הבוהמה את

 התפרעו לכן קודם שיומיים לעשות מה אבל
אוני־ וז׳רמן לביא אריק במועדון

קי ם כ  הם פנים. בבושת משם וסולקו קו
להצ ולבוא סולחה לעשות מוכנים היו לא

התיאטרון. במועדון לא גם לטלודיזיה. טלם
■ 0 3

ה הוא בו מדברת אמריקה שכל הרומן
 פרוסט דויד הנודע המראיין בין רומן
 היפה, הכושית הכוכבת קרדל, דיאן לבין

מוק (הסידרה ג׳וליה הטלוויזיונית בסידרה
 שניהם ).19.00 בשעה ב׳ בימי בלבנון רנת

 קרובים. נישואין של אפשרות כל מכחישים
 הרכילאים השני. מן אחד זזים לא הם אבל

 פרוסט, מזה. יצא לא דבר ששום בטוחים
 בכל ענק הון והמרוויח מליון 10 השווה
 בפוליטיקה להשתלב שואף והופעה, הופעה

צב עם בנישואין להסתכן יעיז לא והוא
אומרים. שהם מה זה עונית.

31 8 61:
האמריקאי הקהל את שמשגע אחר כוכב

 אותו, שזיכתה מזעזעת, כתבה שידר הוא
 ביותר חטוב השידור בפרס יותר, מאוחר

המלחמה. של
 ההכנה לקורס דן נתקבל המלחמה, אחרי

ל ישר ומשם החדשות, למחלקת בטלוויזיה,
 חוץ לאימפריה. בידיו שהפך הספורט, מדור
 ואשד, בת בן, פרטית: ממלכה לו יש מזה
 הקריינית שילון, שרה היא הלא — יפה

ה מתקופת מפא״י שידורי של המקסימה
את לנצל יעז לא כנראה, דן, אבל בחירות.

אושר של אחד רגע
 סינדרלה סיפור לחיות יכול היה זה
ב שעבר, שלישי ביום מודרני. בלבוש

 המסך על פתאום הופיעה ,19.30 שעה
 קצת יראתה נחמדה, אלמונית, בחורה

ונעלמה. — אחד משפט אמרה מבוהלת,

מור דליה
מזור במקום

״מה :עצמם את שאלו צופים רבבות
״קרה ״החדשה הקריינית זאת ״מי ! ! 
נחמדה.״ דווקא ,היא :אמרו רבים

 בטלוויזיה האמינו עוד 19.15 בשעה
 לא מזור אבל בזמן, תגיע מזו- דליה כי

ה פתאום החליט 19.25 בשעה הגיעה.
ה כותבת מור, דליה כי התורן, מנהל

 תפתח ההגשה, מחלקת של תסריטים
הצ אחר״כן רק בעברית. השידורים את

פירסט. אורי את להזעיק ליחו
ה לשיחת היתד הנרגשת מור דליה

 קאריירה לעשות רוצה אתי ״האם יום.
ל אותה שאל ׳ טלוויזיה? שדרנית של

השי הזה״. ״העולם כתב בבוקר מחרת
 לבי, ״בסתר :הנבוכה מור דליה בה
 די זה הכל בסך בזה. י-וצה אחד כל

 בא וזה קריינית לא אני אבל קורץ.
המסך." על ביטוי לידי

ה בציבור ידועה דווקא מור דליה
ארו תקיפה במשך היתה היא שדרנים.

 ״יומן־החדשות״ של ההפקה עוזרת כה
 ששת במלחמת כי מעידים חברים ברדיו.
 ״יומו־ מערכת את ניהלה היא הימים

 של כעוזרת למעשה, הלכה החדשות״
 בשליחות יצאה מכן לאחר פינסקר. חגי

 התל• לארצות־הברית. המדינה מטעם
פסיכו בחינות מאבחנת שהיתה אביבית,
ב לימודיה את הפסיקה בצכא, טכניות

 חזרה בדרך הנסיעה. בגלל אוניברסיטה
 בטלוויזיה, להשתלם כדי בצרפת עברה
ההגשה. למחלקת ישר הגיעה ומשם

 אחת דקה לה עשתה מה תראו עכשיו
ה תחום אל לחזור קשה המסך. על

אלמוניות.

עולה
 מילה הישראלית לטלוויזיה מגיעה כאשר

 ומה אותה. לומר להתבייש צורך אין טובה,
 העליל- הסרטים שרמת הוא לומר שצריך

ב ביהוד ומשתפרת, עולה בטלוויזיה תיים
 לפני עד להקרין נוהגים שהיו למה השוואה

חודשים. מספר
הוקר האחרונים בשבועות כי להזכיר די

פר הנצחון, שער כמו קלאסיים סרטים נו
ה בורגזה. וילה או אינטרמצו פארדין, שת

האיכר בת הסרטים בטלוויזיה יוקרנו שבוע

 ימשיך שהוא להניח סביר אחר. אחד כל
 מקומיים כתבים בהפעלת שיטתו את לאמץ

 אינו דן סטרינג׳רים). (פרי־לאנסרים, חופשיים
 ב־ הוזתיקים מחבריו אחד אף חובה לכף דן

 הצליח לא הוא היום עד מחלקת־ר,חדשות.
 שיפור כולה. בטלוויזיה אחד אף עם לריב
 ביחד. אצלו הולכים האווירה ושיפור הרמה

 אצלו לראות סיכוי יש ברור: אחד דבר
חדשות. יותר הרבה

 שילון דן המנהל. שמאחורי האיש
 כיום מתגורר אך בתל־אביב, נולד ),30(

 בעבר היה הוא בירושלים. ברמת־אשכול
 החדשות, יומי כתב נוער, גזדריך כדורסלן,

 מורה וסוצי־לוגיה, המדינה למדעי סטודנט
 של ודוברו בתל־אביב ד׳ בתיכון לאזרחות

בחיפה. חושי אבא
מ לרדיו דן שידר הימים ששת במלחמת

רמת על בהסתערות שהופגז זחל״ם תוך
 בנם, ניצל דן נהרגו. מנוסעיו ושישה י,גולן

שעתיים אחיי נפגע. ההקלטה מכשיר אך

המסך. אל אותה להחזיר כדי החדש מעמדו
 צל אפילו לעצמו להרשות יכול אינו הוא

 בסוד שומר הוא פנים. במשוא חשד של
 שיחי בה הקבוצה של שמה את אפילו

 א. אוהד שהוא יגידו שלא בעבר, כדורסל
 שינויים מבטיח שילון כיום. אותה אוהד לא

 ושינויים נובמבר בחודש החדשות במחלקת
 אבל שלאחריו. בתיכנון מהותיים יותר עוד

 ״אם אחד: לדבי רק מוכן הוא להתחייב
ה את אעזוב השנים, במשך בעבודה אצליח
בשדה.״ עיתונאית לעבודה ואחזור תפקיד

ת גיו כ ח ו
 — ותעלומה מתח סרטי

חדשה מקורית סידרה
 שעבר בשבוע העלה גודארד יוסי הבמאי

עליל־ ותעלומה מתח סידרת להפיק הצעה

 ניפרד מאז ).39( ויליאמס אנדי הוא
 הוא לונגט, קלודין הצרפתיה מאשתו

 גדולה. ובאהבה באושר ביחד עמה חי
 אל* הרב עם נפגשת אינה כבר קלודין
כ זה הבן. צימבליסט ואפריס פרט
לפע להתפרפר לויליאמס מפריע אינו מובן
 גניננס. קלאודיה כמו יפהפיות עם מים

 אתל עם אותו מקשרת האחרונה השמועה
 זה גם המנוח. קנדי בוב של אלמנתו קנדי,
באמריקה. קורה

 החדשות נתאחרו שבוע לפני שלישי ביום
 שמעכבים חשבו רבים צופים דקות. בשש

נור לא סקופ איזה בגלל מבט תחילת את
 אולם לטלוויזיה. האחרון ברגע שהגיע מאלי
 עורכת ביותר. פרוזאית היתד, העיכוב סיבת

 הגירסה לעבודה. הגיעה לא פשוט הסרטים
 גיר- חולה. היתה שהעורכת היא, הרשמית

לבוא. שכחה סתם שהיא אומרת אחרת סד.

 הבודדים אחד שהוא גודארד, חדשה. תית
ב שהצטיין עליו להגיד שאפשר בטלוויזיה

ב מתכוון הדוקומנטריים, הסרטים תחום
ש מעשה בשם חצי־תעודתית לסידרה עצם
היה.

 על תוכנית להכ׳־ן רוצה הוא למשל כך
 המוות בים ומותם הגורלית ההפלגה פרשת

 ומו- קוטטיגן הבריטיים החוקרים שני של
אלכסנ השומר של הרצח תעלומת או לינה,

 ו־ פיינשטיין של התלייה משפט זייד; דר
מ הבריחה והאצ״ל; הלח״י אנשי בראזני,

ו המלחמות משלוש צל״שים עכו; כלא
ועוד. עוד

 מדוייק יהיה האוטנטי־העלילתי ד,שיחזור
 כל של אחוז 80 ימלא והוא האפשר ככל
 עימות ייערך הנותרים האחוזים 20ב־ סרט.

ב אז קשורים שהיו האנשים בין עכשווי
ש גודארד, בפרשה. אחרת או זו צורה
 ב־ הדרוזים על הסרטים את וביים הפיק

הו ילדים, מרובות משפחות ועל עוספייה
 על חיובית לתשובה ראוי שהוא כבר כיח

 הדרושה העצומה ההשקעה למרות הצעותיו,
כזו. להפקה
 ושלומיק בחדווה העצומה ההשקעה אחרי

 ראוי פרטיים, מפיקים אצל הופק אשר ,71
לאמון. הטלוזיזיה בתוך מישהו גם

הרמה

היצ׳קוק. אלפרד של השיכחה ועולם
 נגד ושם פד. המושמעת הביקורת למרות

שי להדיר העלולים היצ׳קוק, סרטי הקרת
 הצעירים, וביחוד רבים של מעיניהם נה

 של מזלה מרמתם. להתעלם אי־אפשר הרי
 להשיג הצליחה והיא לה שיחק הטלוויזיה

 דויד של שבהפקתו הסרטים אוסף את
 היצ׳קוק, של סרטיו כל את שהפיק סלזניק,

ה הטלוויזיה צופה של הפחדים שמנת כך
מובטחת. ישראלי

 להקרין מבטיחים שבוע לעוד אנטוניוני.
ש אנטוניוני, אנג׳לו מיכאל של הלילה את

נדי אמנות סרטי של מטרילוגיה אחד הוא
 מאס־ מרצ׳לו מורו, ז׳אן בהשתתפות רים,

ויטי. ומוניקה טרויאני
המסח בבתי־הקולנוע הלילה הוצג כאשר

 אם הטעם. אניני קהל רק בו חזה ריים,
 מעגל יתקרב בטלוויזיה, הסרט בעקבות

 המודרני, לקולנוע צופים של יותר גדול
 החשובות התרומות אחת ודאי זו תהיה

הישראלית. הטלוויזיה של

ך ר. י ד ד

ויליאמם אנדי זמר
הבידור ברשות

>20.50 ,2/6 ד-, (יום השבוע סרט *
 העירה, המגיעה כפרית נערה — האיכר בת

 הקונגרס הבר של בביתם כמשרתת מתקבלת
 היא מהרה עד השתלטנית. ואמו מורלי
 של ולליבם מורלי של ללי־בו דרך מוצאת

ב יקונגרם רצה והיא — בעיר הבוחרים
 ג׳וזף יאנג, לורטה משתתפים: עצמה. זכות
 בארימור, אדלס צ בארימור, אתל קוטן,

באדקד. ולקס ביקפורד צ׳ארלם
 ה׳, (יום קדומה ודעה גאווה *
 אולם לתמונה. נכנם חדש גבר )19.30 ,3/6

 מר של הנישיאין הצעת את דוחה אליזבט
אביה. אחוזת יורש קולינס,

,3/6 ה׳, ייום הבידור רשות *
 הופ־ מרי ויליאמס, אנדי משתתפים: )20.20

תדלי. אן וג׳ו וינטרס יונתן קין,
 )21.40 ,4/6 :׳, (יום מתח פרט *
 היצ׳קוק איפיד של סרטו — השכחה עולם

 י־ פק גרגורי ברגמן, א־נגריד בהשתתפות:
ה בצעיר דן הסרט סיפור פלמינג. רונדה
 וב־ ברצח והמואשם השכחה ממחלת סובל

בידו. לסייע המבקשים פסיכיאטרים
אס־ )18.30 ,5/6 (שבת, העופרים *

ה מימי שירים בעשרה עופרים ואבי תר
ה של מיוחדת בתוכנית שלהם שותפות
בי.בי.סי.

 )19.30 .6/6 א', (יום כסערה בית *
 למלחמת שנים ארבע מלאת לציון סרט
 מן תצלומים בין עימות ובו הימים ששת

ה החברים לבין המלחמה בימי הקיבוץ
 מפיק: מנור; גיורא במאי: היום. מצולמים

שבט). (סרטי גבריאלי אורי
,6/6 א׳, ׳יום והרפתקה פעולה *
ל מירוץ הסלורה מן היפים החיים )21.05
גזארה. בן עם חיים
,7/6 ב׳, ■-,ים 70ה־ במיקצב *
ב צמח יוסי של הבידור תוכנית )20.20

 אלוני, מירי פופיק, לוי, אישיק השתתפות
 של דמיקצב תזמורת ואחרים. ואילנית אילן
משע מיסיקלי במערבון תופיע מוכיח אילן
שע.

,7/6 ב׳, (יום מיוחד מישדר *
 הפורנוגרף הסופי של האודיסיאה )21.05
 ישר איש של פילמאי בדיוקן מילר, הנרי

ב הולך עצמי מילר הנרי שטני. באורח
 ומשחזר בריקלין ברחובות ילדותו עקבות
בפאריס. דחוי כסופר מאבקיו את מחדש

176129 הזה העולם


