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שישי יום
6 .16

 נפתחים היום שידורי •
 אום־ מטיב לאוהדי בחגיגה

 צ׳ארלי של המלאכים טין,
שב למרות רכילות. וסיפורי

 לי משתפים נפרדה הם חיים
 פארה ואשתו מייג׳ורס

ב פעולה פוסט־מייג׳ורס
 בסידרה המציצנית אפיזודה

 (שעה מיליונים השווה האיש
 פארה אחר־הצהריים). 3.00

 הבולנדית היא פוסט־מייג׳ורם
 צ׳אר־ של מהמלאכים היפהפיה

הפר החיים כבסיפור שלא לי.
 בסרט השחקנים, שני של טיים

 ואחר־כך רבים בהתחלה הם
בסדר.

ה השישי, 'יום סידרת •
ב הסתיימה הרועמת, שלווה
 החדשה והסידרה שעבר שבוע
 בטלוויזיה תורגמה לא עדיין

 להיות תתחיל והיא הישראלית
בינ הבא. בשבוע רק מוקרנת

 הטלוויזיה השבוע מקרינה תיים
 המפוצץ: השם תחת דראמה

 או, ? סוד לשמור תוכל האם
 זה בינוני סרט שהגדירו כפי

 :בחוץ־לארץ עיתוני־טלוויזיה
 את למפגרים.״ פליים ״פייטון
 בכפר צעיר זוג של אהבתו

 השחקנים מציגים ורכלני קטן
 כריאנט, ומייקל פיץ׳ מרי

בערב. 9.20 בשעה
הקלא המוסיקה לאוהבי •1

 יהודי מנצח 10.10 בשעה סית.
 בית- תיזמורת על מנוחין

 שמו על הקרוי למוסיקה הספר
 המנגנת באנגליה, סארי בעיר

 ולתיז־ לפסנתר הקונצ׳רטו את
 מדור בסול 2 מיספר מורת
 ואן לודוויג של 19 אופוס
וכן. סטה
לטל חוזר ועשיר עני •

 בפרק האחורית. בדלת וויזיה
 מד,סידרה ורצח באהבה לדנים

 כשחקן- מופיע ג׳ונם בארנבי
 שגילם מי כיקסכי, כיל אורח

כילי של אביו תפקיד את

 אשתו של ובעלה ועשיר בעני
 ג׳ור־ סנאטור של הראשונה

ראש.
 ומישפחת שא־בה־ני־בי מי י•

 נמאסו לא עדיין הגדול סולימאן
 שבת בבאה לצפות יכול עליו,

 הכהן שמואל הרב עם
 יהיה בה 8.05 בשעה אכידור,

 כהן, חופני האורח האמן
יזהר. של אחיו
 אחרים מעניינים שידורים !•
 לו שרכש הערבי הסרט :היום
שהח למי קבוע. צופים קהל
 מהמשודר יותר ישן פרק מיץ,

 8.10 בשעה האחים של בארץ
 מרכוס ר ד״ בירדן. 6 בערוץ
ביש שאפילו הסידרה וולבי,

 הצופים, לשימחת ירדה ראל
 ומנורות בירדן 6ו־ 3 בערוצים
 של הרשתות בשתי אנדרוס,

בלילה. 10.10 בשעה ירדן

ת שב
6 .17

 אחד הוא מוצאי־שבת •
ב ביותר המשעממים המועדים

 הטלוויזיה. של השידורים לוח
מע הערבית הטלוויזיה דווקא
 מעניינת, תוכנית הערב ניקה

 המתורגמת הסידרה, במסגרת
 והמצאות חידושים לעיברית

 התוכנית בערב). 6.30 (שעה
 או רכב, לבעלי בשורה מביאה

 שהכנסתם לאלה יותר נכון
 בכלי- להחזיק כדי מספקת אינה
 שעל טאונוס, ויליאם רכב.
מכו אלפי מאות נקראות שמו
 פורר מיפעלי מתוצרת ניות

שה מכונית המציא בגרמניה,
 משמש בו להאכילה שיש דלק
 החשמל מצברי לטעינת רק

 53 לעבור כדי אותה. המניעים
 החדשה בהמצאה קילומטרים

 בליטר צורך יש טאונוס, של
 מגיעה והיא בלבד, אחד דלק

 קילומטרים 60 של למהירות
 שלושה נושאת המכונית בשעה.
אקולו בעיות ופותרת נוסעים

 המכוניות שיוצרות רבות גיות
 הנהוגה במידה בנזין השורפות

היום.
 זו בתוכנית אחרת כתבה
 מייצרים שבו מיפעל מתארת
 כמעט־ניצחיות, ליתיום, סוללות
לסו בהשוואה ממש זעירות

 מהוות ולכן המקובלות ללות
 רפואה, בנושאי' ממש של הצלה

 היא הכתבה ותיקשורת. תעופה
יש מיפעל של הצלחה סיפור
 לייצר דרך מצא אשר ראלי

הליתיום. סוללות את
אש ללא הפעם מקמילן, !•

 בשעה הקטן, למסך חוזר תו,
 עבר כי שנידמה אחרי ,11.10
 ההומו־ אחד העולם. מן כבר

הו של המוצהרים סכסואלים
 שוב האדסון, רוק ליווד,
השח הפעם ביפהפיה, פוגש
 בסרט ג׳ונם, שירלי קנית

 ג׳ונס פילים. של מישחקו
כאם הטלוויזיה לצופי זכורה

פארטרידג׳. במישפחת היפה
 הגביע ואולפן ספורט מבט !•

 9.00 בשעה ישודרו העולמי
 של ראשונים נתונים בערב.

 צופי בין שנערך טלפוני סקר
 כך על מצביעים הטלוויזיה,

מ הכדורגל מישחקי ששידורי
עצו בצפייה זוכים ארגנטינה

 צופי מכלל אחוזים 69כ־ מה,
ה אולם בארץ. הטלוויזיה

 אי-שביעות גילה גם סקר
 המשחקים, מתארי משני רצון

 שידון. ודן ארבל יורם
 שגילה אחרת מאלפת עובדה
 כך על מצביעה הטלפוני הסקר

 המקלטים בעלי כל שכמעט
 את לקלוט מעדיפים הצבעוניים

ב דווקא המישחקים שידורי
ב המשדרת הירדנית, תחנה
 בירדן שהקריינות למרות צבע,
בעיברית. ולא בערבית היא

ראשון □1•
6 .16

ה לסידרה הצגת־בכורה 9
 8.00 בשעה המוזר הזוג חדשה
הת פאראמונט חברת בערב.
 סרט־הקולנוע בהצלחת קנאה
 ו.׳ק השחקנים עם המוזר הזוג

 ומהצ־ מתאו, ווולטר דמון
סי ניל של מחזה אותו לחת
 סידרה ויצרה בברודווי, מון
 של חייהם על אפיזודות של
 יחדיו המתגוררים גרושים שני

 חבר, עם להתגורר כי והמגלים
 עם להתגורר כמו לפחות גרוע

 צולמו הסידרה פירקי האשה.
 ולא צופים, בפני חיה בהופעה

 שבהן הסדרות במרבית כמו
 ומחיאות- תגובות נשמעים

 הצילום, אחרי שהודבקו כפיים
״לצאת״ לשחקנים שגרם מה

 מול ולאלתר הכתוב מהטכסט
המצלמה.

 אוסקאר הוא !#מן קל! ק נ
 הטלוויזיה לצופי מוכר בסרט,

 הבולשת מהסידרה הישראלית
 לחזור עומדת שאגב חוקרת,

 הקרוב, בעתיד הקטן למסך
 וירג׳יניה. ואיש הסניגורים

 תפקיד באותו שיחק קלוגמן
 הזוג של המקורית בהפקה גם

 ה- ובגירסה בברודוויי המוזר
 מלבד המחזה. של לונדית
 סירטי־טלוויזיה 400ב־ הופעה
 ימי בסרטים גם קלוגמן הופיע

קו שלום וחייה ושושנים יין
לומבוס.
פליכס הוא רנדל, טוני

 שחקן- הוא אף המוזר, בזוג
 הופיע לא כי אם ידוע, טלוויזיה
 ׳ואן ג בארץ. שהוקרנו בסדרות

 בסידרה המגלמת הוצ׳קים,
 אוסקאר של ידידתו תפקיד את
 על נוסף וזמרת רקדנית היא

ו בחינוך, מאסטרנטית היותה
 הסניגורים. בסידרה הופיעה

 אש- בסידרה, הנסן, ג׳אניס
 שיחקה פליכס, של תו־לשעבר

 ובסידרה תעופה שדה בסרט
בוננזה.

 מוסיקה שאוהב למי !•
 בשעה אמת של חודיה צפוייה

ההפת מרחוב החבובות .8.30
 את בתוכניתן מארחות עות

 ליין. קליאו הג׳אז זמרת
 כשנתיים לפני עד שהיתר, ליין,

כב בארץ, בלתי־ידועה כמעט
בקונ הישראלי הקהל את שה

 במסגרת נתנה אותם צרטים
 השאר בין הישראלי, הפסטיבל

בקיסריה. הרומי באמפיתיאטרון
 המרכזית התוכנית לגבי >•

 רק בטלוויזיה יוחלט בערב,
 יוקרן מבט אחרי האחרון. ברגע

 או מארגנטינה, מישחק־כדורגל
נקבעה. לא שעדיין דראמה

 היום: אחרות תוכניות ו•
 6ו־ 3 (ערוצים וולטון משפחת

בירדן). 6 בערוץ וקומדיה ירדן)

שני יום
6 .19

 בהקרנה כבר שראה מי !•
 תוכנית את בטלוויזיה פרטית
 טוען בול, לוסיל עם הבידור

 מסוגה הטובה התוכנית זו כי
 בטלוויזיה אי־פעם ששודרה

 הארוכה ובוודאי הישראלית,
 דקות. וארבעים שעה ביותר:

 בשם תוכנית הפיק הסי־בי־אס
ב ללוסי, מצדיע הסי״בי־אס

הרא להופעתה שנה 25 מלאות
 מצדיעים הבדרנית. של שונה

 סמי כני, ׳אל,נ לבו ללוסיל
 ריצ׳ארד נ׳וניור, דייוויס
 קאדלסון, ג׳והני כדטון,

 הדלדן, וויליאם הדס, כוס
 ג׳ון מרטין, דין קיי, דני

 ועוד דיק ואן־ דיל, דוין,
שידור- תחילת אחרים. רבים

בערב. 9.30 בשעה הראווה
 אלה יחגגו קודם־לכן •

 ד,ביד- המדע סירטי את שאהבו
האח בשנתיים הכובשים יוני,

 הגדולים. האקרנים את רונות
 אהרון של תוכניתו במיסגרת

 על־ידי המוגשת גולדפיננר,
 מסך גדול מסך מנור אהוד

 )8.30 (בשעה תוקדש אשר קטן,
 קטעים יוקרנו הבידיוני, למדע

 שמש ,451 פארנהייט מהסרטים
בחלל. ואודיסיאה ירוקה

 קטן מסך גדול מסך התכנית
 מנור אהוד בעיה. בפני עומדת

מ לתקופה לחוץ־לארץ נוסע
מח לו מחפשים ועתה מושכת

ליף.
 והאץ׳ סטארמקי אוהדי !•

 השעה עד להמתין ייאלצו
 בפרק לחזות כדי בלילה 11.10

 סיכום אגב, המתאגרף. ששמו
 לרשות שהגיעו המכתבים 6,000

 מאי אפריל בחודשים השידור
 שמאות כך על מצביע השנה,
מת ממש הצופים של רבות
 הסיד- את להוריד שלא חננים

 בניגוד מבקש, ניכר וחלק רה,
 את להקדים היום, שקורה למה

.9.30 לשעה ד,סידרה שידור
 התכנית של ההצלחה לעומת

 המאזינים, במכתבי המתבטאת
 הלשכה של הדין־וחשבון הרי

 כי קובע לסטטיסטיקה המרכזית
 רק עומדים והאץ׳ סטארסקי

הפופו בסולם השמיני במקום
המוקר התוכניות של לאריות

או הישראלית. בטלוויזיה נות
הרא המקום הוא זה מקום לם

הקנו סדרות־המתח מקרב שון
בארץ. המוקרנות יות

 :היום אחרות תוכניות >•
 למי בערב. 8.00 בשעה מורשה

 אצלנו, בארטה מספיק שלא
 9.15 בשעה 6ו־ 3 בערוצים

 קומדיה בירדן, עוד בירדן.
 )6 בערוץ (רק 7.30 בשעה

 8.10 בשעה אנגלית וסידרה
.6 בערוץ בערב

שלישי □1׳
6 .20

 טלי של הטובה בתקופה י•
 היה סאוואלאס, (״קוג׳אק״)

 אחד בשבוע השלישי היום
 ביותר השידור עשירי הימים

ה בשבועות אולם בטלוויזיה.
 אחד זה יום הפך אחרונים,

 זה דבר בתוכן. ביותר הדלים
 שהועלתה ההצעה את מחזק
 בטלוויזיה, אחדים חודשים לפני

שידו יום לכל מערכת להכין
 על תפקח אשר בשבוע, רים

 קניות תיזום יום, אותו שידורי
תת כך ורעיונות. סרטים של

מער בין תחרות בוודאי פתח
 אשר מהימים, אחד כל כות

 כוונת אין הטלוויזיה. את תפרה
אח מיסגרות להוריד ההצעה

 כבר, הקיימות בטלוויזיה, רות
 תחנות כמה על מסתמכת והיא

הנוה העולם ברחבי טלוויזיה
כך. גות

 יצחל, מכין בריבוע 9ב־ •
התוכ מפיק קול, (״איציק״)

 מיס של בדמותה הפתעה נית,
 ׳מור, רינה לשעבר יוניברם
המשיבים. צוות בין שתופיע

 של המרכזית התוכנית <•
 חברת- חוזר. שידור היא זה יום

 אריק של הפרטית ההפקות
 למכור הצליחה איינשטיין

 אריק הסרט את השניה בפעם
 ארץ משירי שר איינשטיין

 ששודר סרט הישנה, ישראל
 האחרון, העצמאות ביום כבר

 שבועות שישה לפני כלומר
 מופיעים איינשטיין עם בלבד.

 רכטר, יוני רביץ, יהודית
 טוס שם־ גכדיאלוס, מיקי

אלאל. וקורץ לוי
 :היום נוספים שידורים !•

 ובארטה 8.30 בשעה כל־בו־טק
 השחקן אגב, .22.10 בשעה
האי הבלש דמות את המגלם

 סלייק, רוכרט בסידרה, טלקי
 והטלוויזיה הקולנוע שחקן הוא

 הקאר- את שהחל כיום היחידי
 שנתיים בגיל כבר שלו יירה
 בימת על כשהופיע וחצי,

 ואחיו. אביו עם יחד ברודוויי
 בסרטים בעיקר התבלט בלייק

 רחמים, ללא ועיר קר בדם
 ל- הדרך את לו פילסו אשר

זו. סידרה

ב לצפות אפשר בירדן י•
 15.10 לאורגון הדרך מערבון
האמריקאית ובסידרה 6 בערוץ
בשעה 6 בערוץ האהבה ספינת

בלייק רוכרט :כארטה
10.10 ג', יום

 דניאל העיתונאי אגב, .9.15
 דבר, איש כלוך, (״דני")
 מקומו על מחדש עתה שנאבק

 מחפש השידור, רשות במליאת
 הטלוויזיה להנהלת לפנות דרך

 את לדחות ולבקשה הירדנית
 בשבועות בשעה. השידורים
 שעון הנהגת מאז האחרונים,

 ההקרנה נופלת בירדן, קיץ
 ,9.15 בשעה ערב בכל המרכזית

בישראל. מבט מהדורת באמצע
_ _ 47 —

כריאנט ומייקל פיץ׳ מרי :סוד״ לשמור אוכל ״האם
7.20 ו׳, יום

9.20 ו׳, יום


