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ת הצרבת מ על ת נ רו ס במהי מ א ט יז

 הארוחה, לאחר כלל בדרך בה מרגיש אתה
קה ההרגשה אז.,. צרבת של הזו והמטרידה המצי  ו

 לפעולה. נכנס טאמס
מה קטנה טבלית - טאמס מפליאה. במהירות הפועלת וטעי

אמס הקלה. תרגיש שניות מספר תוך 3• וממר. ט
אמס טבליות לנוחיותך שית בחפיסה ט £ לנשיאה. ונוחה קטנה אי

 ופירות. מנטה :טעמים 2ב- טאמס
ה שטאמס תמיד כדאי הי הצרבת, וכשתגיע לידך י
צרבת. טאמס...ואין הטאמס. במהירות תעלם היא

י המרקחת. בבתי להשיג

עמיחי איתן
גון״סמזיקים הדברת

 תיקנים לחדברת מומחים
 י חרק לץ, תוללי (ג׳וקיס),

ובגדים. סלרים
 2272 ת.ד. .18 מודיעין דהו רמת-גן.
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הזדמנות
 עדשות שתי למכירה

ניקון של אוריגינליות
מ״מ 35 — ניקור

ק 2.8
מ״מ 135 — ניקור

ק 2.8
 03*249241 בבית טלפון

 03־232262 עבודה
ת לבקש ת א נ ע

ר שדו
צליזנט

ת ר,יג*ת7*מ .בד1תע ת1ד מ
הטלוויז של תעודה סירטי למחלקת

 ה־ הסרט חלקי שני הקרבת על יה׳
 ששיחזר הטילים, משבר תעודרמתי

 אר־ נשיא של התיפקוד אופן את
 צ־יפ ג׳והן המנוח, צות־הברית

 במהלך ויועציו. קנדי, ׳רדד ג
 עקב משחזר זה סרס קובה. משבר

ה קליטת ■תהליך את אגודל בצד
בוו השילטון במיסדרונות מידע

 האפשרויות, ניתוח את שינגטון,
 ה־ (אנשי הביצים בין המאבק את.

ההכר אופן ואת והיונים צבא)
למ שהוליך קנדי, הנשיא של עה

 הטילים ולהוצאת קובה על צור
ממנה. הסוביטיים

 להמחיש כדי הטילים במשבר יש
ממש על כיצד הישראלי לצופה

מש במהלך לתפקד נורמאלית לה
 מהתנהגותה להבדיל זה, מסוג בר
 פילח־ במהלך ישראל ממשלת של

מת־הלבנון.
 הטילים משבר הקרנת בעיקבות

 ציד־המכשפות על הסרט והקרנת
 כמה לפני דתי, 'ל!מק הסנטור של

 מחלקת כי לחשוב אפשר חודשים,
ה המחלקה היא תיעודיים סרטים
 הטלוויזיה. בבניין האחרונה שפויה

ש היא, המיקצועית שהאמת אלא
 התיעודיים הסרטים הפקת מיעוט
מח מאלץ עצמח הטלוויזיה על-ידי

'מ סירטי־תעודה לרכוש זו לקה

 ל- הליכוד ממשלת של ניסיונות
נו ממשלתיות ולחברות מיפעלים

רשות־השידור. ביניהן ספות,
רוו ממשלתיים, גורמים לדעת

ההכ ראש־הממשלה במישרד חת
 תביא על אל פירוק הצלחת כי רה
 ברשות- דומה למהלך מהרה עד

 זד. מצפים גורמים אותם השידור.
 לסיכסוך־עוב- השנה מחצית כבר
הטל שידורי להפסקת שיביא דים

 ששידורי־הטל- במיקרה וויזיה.
יוח העובדים, בידי יופסקו וויזיה

ש רשות־השידור, פירוק על לט
 למרות — רבה נחת מביאה אינה

לממשלה. — השתדלויותיה
ה תופעל פירוק של במיקרה

 הטלוויזיה בידי בקבלנות טלוויזיה
באמ עצמה המתרגלת הלימודית,

 ומיב־ חדש ערב התוכנית צעות
 (מה גלי-צה״ל של זקי־החדשות

הטל של המיקרו-גל שרשת עוד,
 מישרד־התיק־ בידי מופקדת וויזיה

שורת).
 פירוק אחרי האחרון. בשלב

 והוועד־הם- רשות־השידור מליאת
מח הטלוויזיה תוקם שלה, נהל
 מישרד־ראש־המכד במיסגרת דש,
 קול־ישראל עם שהיה (כפי שלה

 בן־ דויד בימי החמישי* בשנות
גוריון).

דז־1נ*ע1־1 בי־ב-סר
רשות- תברת של לאקונית הודעה

די ■הנשיא תו ;עט קנ ש תון א כ ו
מישאלת־לב

ב מעוניין מישהו ואם חוצלארץ.
 הוא חד־צדדים, תיעודיים סרטים

ה בטלוויזיה אותם לרכוש יכול
הטל מנהלי שגם דבר סובייטית,

לו. מוכנים אינם מהווה וויזיה

ת ז־ו־י! רלי עו טי־ז אנ

 איש-הרדיו, בן־מלד. לאברהם
הר המישדרים שבוע את שהכין

 האנטי־שפיות. לנושא שהוקדש צוף
 דוקומג־ תוכניות שש של שידיח
 ובעיק- ,6 בשעה ערב מדי טריות,
 1 עד 11 השעות בין דיון בותיהן
 — בעולם האנטי־שמיות על בלילה

 בטלפונים האולפנים הצפת תוך
 מעט הציגו — ומחוצלארץ מהארץ

 למדיום נותרה שעדיין מהעוצמה,
 התוכניות סידרת מתוך הרדיופוני.

 שמדינת־ישראל, ללמוד, היה ניתן
ה ליהודי מיקלט להיות שנועדה

 מילחמת־לבנון במהלך יצרה עולם,
 יהודי של חייהם את המסכן מצב

הפזורה.

הקלעים מאחרי
<ויל״ ..אל חקו־יס

 מוע־ בידי על אל חברת פירוק
בעידו החברה, של צת־המנהלים

שפן- הוא שר־התחבורה, של דו

 של החוזה הארכת בדבר השידור,
 הבי־בי־ עם הישראלית הטלוויזיה

 הטל- שנת במהלך כי מגלה, סי
 הטלוויזיה תקבל הקרובה ורזיה

 90 הבי־בי־סי מידי הישראלית
 75 לעומת לשנה, שידור שעות
החולפת. בשנה שעות

הישרא שמהצד — ההסכם חידוש
השי רשות מנכ״ל עליו התמו לי

 הטלוויזיה, מנהל לפיד, יוסף דור,
סר מחלקת ומנהלת סער, טוביה

 - רוטשילד מרים קנויים, טים
היי צימצום של מדיניות מייצג

וקנ סרטים, על הישראלי צור
להקרנה. זרים סרטים יית

רוט בידי המבוצעת זו, מדיניות
הט למדיניות ההיפך היא שילד.

 המנכ״ל בימי שהיתד. כפי לוויזיה
ק הקודם, ח צ בני, י תה שכינה לי

 הטלוויזיה של ״ירדניזציה זד, ליך
הישראלית״.

 ה־ אחרי המקורית סידרת־הנפל
ב אלד. בימים .המוקרנת צילצול,

 כישלון של סיפור היא טלוויזיה,
הראשונים. מצעדיה עוד

 סרטי־נים־ שני הוכנו בהתחלה
 המורים. חדר הכותרת תחת יון,

ציפיות על ענו לא אלה סרטי־ניסיון

י מ צ1ני6ה ל ל1ל ו
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