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טלוויזיה
חדשות

- האולימפיאדה על הקרב
הח על ששמחו הספורט חובבי רבבות

 של הוועד־המגהל של המחודשת לטתו
 הישירים השידורים את לאשר הטלוויזיה

 ובראש־השנה בשבת מינכן מאולימפיאדת
 חדשים קולות מדי. מוקדם קצת שמחו —

 והם — ההחלטה על עכשיו מערערים
הכנסת. של ועדת־החינוך !מכיוון נשמעים
 איש של הפרטית !מלחמתו נכנסה בכך,

חדש. לסיבוב שילון, דן בטלוויזיה הספורט
 החלטתו על לראשונה שילון כששמע
 שמואל הטלוויזיה, ימנכ״ל של המקורית

מהאולימפיא השידורים את לבטל אלמוג
 לערער החלים — ובראש־השנה בשבת דה

 הסתירה את במכתבו העלה בכתב, עליה
 ישודרו החדשות שמהדורות העובדה בין

 כה מחדשות ההתעלמות לבין — כרגיל
גם ציין הוא הספורט. בעולם מרכזיות

עובדיה. מבכירי שלושה של
תד שייקר. הטלוויזיה למנהל היה קשה

 שידורי תיאטרון על בגאוותו הידוע מור,
 את לקבל — טיפוחיו ילד שהוא ישראל
ל הבכיר המפיק של ההתפטרות מכתב

!מכ סטן. אפרים ואמנות, דראמה תוכניות
 שעבר. השני ביום שולחנו על הונח זה תב

 בשיחות אבל פורסם, לא אומנם תוכנו
 של ביכולתה ספקות סטן הביע פרטיות
כראוי. תפקידיה את למלא ההנהלה

גולד דוב את גם דחפו דומים נימוקים
 הטכנאים ומבכירי מפקח־שידור שטיין,

 התפטרותו, את להגיש הטלוויזיה, של
מת לארצות־הברית. משפחתו עם לצאת
 מחלקת ראש גורן, צבי היה שלישי פטר

קנויים. סרטים
 חילוקי- ידועים רב זמן מזה חותכים.

 הנהלת לבין גורן בין ששררו הדיעות
ש המחלקה סמכויות בשאלת הטלוויזיה

 — המחלוקת ראשית בראשה. עומד הוא
 להחליט הסמכות, את שהעבירה בהחלטה

גורן מידי הטלוויזיה, תרכוש סרטים איזה

כ״המשכנעים״ קרטים וטוני סטורץ׳ לארי
מילדות? לחבר קרה מה

ריאלית גמנסיה
 י״ב י״א, י׳, ט/ לכתות תשל״ג הלימודים לשנת ההרשמה
 משרד ע״י הנערכות בגרות לבחינות הכנה עיוניים. לימודים

המק החוגים באחד לבחור אפשר ובנושף והתרבות. חחנוך
:הבאים צועיים

 יה1טלוי * אלקטרוניקה רדיו
* כימיים לבורנטים

 סטיפנדיות * נסיון בעלי אקדמאיים מורים
.5—8 ,8—ג :והרשמה פרטים

 בין ,19 תלפיות :רמת-גן .55 אלנבי מפנת 17 ברנר תכ-אביב:
.30 לוין שמריהו 1 חיפה חלל. ואבא ז׳בוטינסקי

ריאלית גמנסיה
 י״א, יי, ׳ט׳ בוקר לפיתות תשל׳׳ג הלימודים לשנת ההרשמח

 משרד ע״י הנערכות הבגרות לבחינות להכנה בנוסף י״ב.
 המקצועיים החוגים באחד לבחור ניתן והתרבות חחינון

הבאים:
במגמות מקצועי תיכון במגמות עיוני תיכון

 פקידות * אפנה ציור הומניסטית
ת י ל א י ★ ר קה י רפ שרטוט ג

 | סטיפנדיות * נסיון בעלי אקדמאייס מורים -1
.5—8 ,9—1 : והרשמה פרטים

 .30 לוין שמריהו :חיפה .55 אלנבי מפנת 17 בתר :תל-אביב
_________________הלל. ואבא ז׳בוטינסקי בין 19 תלפיות :רמת-גן

לם ־׳ ן חוה״, ״העו עו  * הישראלי החדשות שבו
 ,260134 טלפון ,12 קרליבו רחוב תל־אביב, והפיגהלזע המערבת
 בע״ם, החדש״ ״הדפום ♦ עולפסרם מברקי: מען • 136 תא־דואר

 צינקוגרפיה גלוסות: ♦ בע״מ גד הפצה: ♦ בן־אביגרור רח׳ ח״א,
בע״מ. הזה העולם :המו״ל ♦ אבנרי אורי :הראשי העורך ♦ בע״מ כספי

 בשידור הרדיו שידר לפיהם תקדימים
 כמו שבת, ביום מאורעות־ספורט ישיר

 הישיר והשידוד ושערים שירים תוכניות
חודשיים. לפני האנגלי הגביע גמר של

 היומנים שלושת להתחשם. חייבים
שיי שילון, טען לראש-השנה, המיועדים

 יהיו והם החדשות למהדורת למעשה כים
באולימפיאדה. ביותר המרתקים השלבים
 מחודש דיון שילון ביקש ■מכתבו בסיום

הטלוויזיה. של בוועד־המנהל בעניין
 אלא משכנעים, כנראה, היו, הנימוקים

 בשלושת כלל עסק לא שהתקיים שהדיון
הס אלה, לגבי ראש־השנה. של היומנים

 החלטה בקבלת הוועד־המנהל חברי תפקו
ביטולם. על —

 בעשרת אירועי־ספורס לשדר ״אי־אפשר
חיי ״הטלוויזיה אלמוג. נימק ימי־תשובה,״

הציבור.״ בדרישות להתחשב בת
 תקדימים. על הצביע התעקש, שילון דן
 שעברה, בשנה בשמחת״תורה למשל: כמו

 כעבור ההרים. בת היידי התוכנית שודרה
 הטלוויזיה היססה לא סוכות, ב־א׳ שבוע,

 קוטל ג׳ק בסרט החג שמחת את להשבית
לאולימ היידי בין ההבדל ״מה הענקים.

שילון. היקשה פיאדה?״
 לא ההחלטה על גם חדשה. החלטה

 עיר- השבת ביום סקם־הפתיחה את לשדר
 הוועד־המנהל לאנשי בהזכירו שילון, ער
 הטלוויזיה שידרה ארוכה תקופה במשך כי

ואפי השבת, צאת לפני מצויירים סרטים
הס בטרם השידורים מתחילים היום לו

המנוחה. יום תיים
 בהתעלמו כמשכנעים. נימוקיו נתגלו שוב

 המנהל הוועד בו חזר הציבור מדרישות
 ב־ היומנים שידור את לבטל מהחלטתו

 הפתיחה טקס לגבי ואילו ראש־השנה.
 אולם ישיר, בשידור ישודר לא כי קבע,

 במסגרת לילה, באותו יותר ׳מאוחר ישודר
ספורט. מבט התוכנית
הת קולות נשמעים החלו זה, בשלב

מת החל ושילון הכנסת, מניוון נגדות
נוסף. לקרב כונן

עובדים
להתפטר ממשיכים

 הגיעה בטלוויזיה ההתפטרויות מגיפת
התפטרותם עם הדש, לשיא שעבר בשבוע

 מחלקת מנהל שמעוני, יצחק של לידיו
עברית. תוכניות

 הצד גיהול כשגם החריפה המחלוקת
 לידיים הועבר הקנייה של הכספי
ה ראש בן־עמדם, אלי של — אחדות
ה השידור, רשות של הכלכלית מחלקה

בבית־טפחות. יושב
 החדש ההתפטרויות גל מצביע האומנם

ל העובדים בין מתחדשת מתיחות על
ד הנהלה

 ואין !מזה, זה שונים המקרים ״שלושת
 שייקר, טוען משותף,״ מכנה כל להם

 את גולדשטיין דוב עוזב לדבריו תדמור.
אמ אשתו — משפחתיות מסיבות הארץ

 שנה בתום לחזור מתכונן והוא — ריקאית
 הגישו האחרים ״השניים ואילו שנתיים. או

 אובייקטיבי לחץ בגלל התפטרותם את
 וגם עליהם, שהוטל העבודה מעומס שגבע
 לסמכויות בקשר עקרוניים ויכוחים בגלל

תקציב.״ בענייני הכלכלית המחלקה של
מב הכרתי,״ מיטב ״לפי עגום. מאזן

 כל האחרונים לשניים ״אין תדמור, טיח
 !מתוך הטלוויזיה. להנהלת ביחס ביקורת
 אני השניים, עם שקיימתי אישיות שיחות
בהם.״ יחזרו שהם מקווה

 את התפטדותם תגדיל לא, אם אולי.
העגום: המאזן

 במנב״ל לתפקידו אלמוג שנכנס מיום
 !מנהלים, שישה בטלוויזיה התחלפו הרשות,
 סמכ״לים, שלושה חדשות, מנהלי ארבעה
מנ ארבעה אמנות, שירותי מנהלי ארבעה

מנ וארבעה קנויים, סרטים מחלקות הלי
עריכה. מחלקת הלי

תדריך
 — )20.20 ,30.7 א׳ ניוס גידור •
ריצ׳רד. קליף עם קלה שעה
)21.05,31.7 בי, (יום המשכנעים #

 הריביירה נטורים. ידיד רביעי: פרק —
 פשע, לדרמת במה להיות הופכת הצרפתית

 מאוחר ומגלה •נעורים, ידיד פוגש כשראני
 היא סרטים פסטיבל של שהעליזות מידי

 מור רוג׳ר משתתפים: לרצח. מסווה רק
רסיס. ק וטוני
,1.8 ג׳ (יום השלישית השעה +
 מפיקה: בן־פורת, ישעיהו מנחה — )20.20
דורנר. צבי במאי: קפלנסקי, נעמי


