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ש יום ]שי
 ממש, של איוב בשורת •1

 מיליונים השווה האיש לחסידי
 בעוד אחר־הצהריים). 3 (שעד.
 הסידרה עומדת שבועות כמד.

 היום נגמר. — מהמסך לרדת
 את אופטין סטיג מציל
אוסקאר. שלו, הבוס

 שלום לנוער, הדת תוכנית •1
 אחר־ 3,50. (שעה שבת לבוא

 שתעניין הדין מן הצהריים),
ה המבוגרים. את גם השבוע

אל פנה רקנטי יצחק מפיק

 נבון ■צח?ן
שאלות יחס

 ;פון, יצחק המדינה נשיא
 בני בפני שיופיע ממנו וביקש
 וישיב דתיים, ולא דתיים נוער,

בי בני-הנוער, שאלותיהם. על
 של מאולפנה בנות שתי ניהם

השא את העבירו בני־עקיבא,
 כדי השידור לפני לנבון לות

 שאלות וכמה להתכונן, שיוכל
עצמו. נבון על־ידי נוזמו אף
 אירועים יומן השבוע •1

 להיות עומד בערב) 8.20 (שעד.
 שהוריו נורמאלי, לילד משול
 כל- אצל לבדיקות אותו לקחו

 עד פסיכיאטרים הרבה כך
 עורכת חן, יעל שהשתגע.

 עצמה, את הוכיחה כבר השבוע,
 החדשות מחלקת מנהל אולם

 המגיש גם שהוא יכין, חיים
הח היומן, של הקבוע־בינתיים

 לשנות. ניסיונות לערוך ליט
 להפוך ברעיון משתעשע יבין
 בידורי- אירוע השבוע את

 הכתבות ישודרו שבו למחצה
 שיוכל באולפן, קהל בנוכחות

המרואיינים. את שאלות לשאול
 על עתה העובר התהליך •1

 לראש ביחס הצופים ציבור
 )9.20 קאסטרברידג׳(שעה העיר
 מקורית ישראלית תופעה הוא

 בכל הטלוויזיה. שידורי בעולם
 חדשה סידרה שמגיעה פעם

מקבל הציבור כאילו נראה

׳י *•״1 י

מאז ג׳ין :,העיר ראש
9.30 שעה

 ובהסתייגות, בפיקפוק אותה
ה או השני !הפרק אחרי ורק

 בסיגנון לה מתמכר הוא שלישי
 בארצות־הב־ אופייני. ישראלי

 הסקרנות הפוך: התהליך רית,
 מעלה לסידרה שבקבלת־הפנים

 ואחר-כך הצפייה, אחוז את
ירידה. באה
 אנד־ מטרות סידרת־המתח >•
 המוקרנת )10.15 (שעה רום

 המתח חובבי את תאלץ בירה,
 מטרות הקונצרט. על לוותר

ה סיפורי־מתח מביאה אנדרום
 עיתונאי- של בעבודתו קשורים

אמריקאי. לוחם
 מיליון 20 בשם הפרק גם •1

 ג׳ונס בארנבי מהסידרה עדים
 בכלי- עוסק )10.45 (שעה

 רב* שחיבר שודד התיקשורת.
 שידור־טלוויזיה מנצל מכר,
 לשוד כאליבי מופיע הוא שבו
מבצע. שהוא נוסף
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שבת
 על שעבר רעש־האדמה •1

 הופך שעבר, בשבוע סאלוניקי
 של והמצאות חידושים את

 ב- יותר. עוד אקטואלי היום
 בערב) 6.30( התוכנית מיסגרת

 חדש מחקר על סרט יוקרן
 בארצות־הברית שנערך מרתק
 רעשי- של מוקדם חיזוי לגבי

הרסניות. וסופות אדמה
 8.00 (שעה השבת בצאת •1

 שידור להיות עומד בערב)
 קו־פרודוקציה ביותר. מעניין

 ממש. של יפאנית—ישראלית
גולדוויכט, ישראל המפיק,

אמונים גוש
והמאקו״ה

 בני של התקרבותם את גילה
ב השוהים היפאנים המאקויה

 את ומפגיש החסידות, אל ארץ
ישרא כליזמרים עם זו כת בני
 גיורא של בראשותו לים

 מנגנים הישראלים ׳פיידמן♦
 תוכנית לכבוד שרים. והיפאנים

 ראש על־ידי אגב, שתוגש, זו
הו פורת, חנן גוש־אמונים

מייוחד שירון היפאנים ציאו

2. 7

ראשון יום
 באופנה, עתה ארגנטינה !•
 בכדורגל העולם אליפות בגלל

ה הפרק הסתיימה. שזה־עתה
 חיי המצויינת בסידרה חמישי

 אחר־הצהריים), 5.30 (שעה בר
באר וחיות לנוף כולו מוקדש
 מעולה צוות־צילום גנטינה.

 סודותיו את לראשונה חשף
 גלא- לום הלאומי הפארק של

האנ במורדות השוכן סייראס,
 הרי־שלג, פאטאגוניה. של דים

 נע, הר־שלג הוא מהם שאחד
 מיליוני בת מים מערבולת יצרו

 ברבורים שטים שבה גלונים
 מסוגם היחידים שחורי־צוואר,

בעולם.
 לפני ישבו צעירים כמה •1

 כרמל בקפה אחדים שבועות
 עוד בתוכנית ודנו בחיפה
 8.30 (שעה שבטלוויזיה להיט

ל החליטו הצעירים בערב).
המונית עצומה בהחתמת פתוח

נגד פטיציה
בחאוב דור׳

 השחקן־בדרן של הופעתו נגד
בטלוויזיה, גין־־זאכ דורי

ורנר דייוויד הקודר: המלון
10.00 שעה א' יום

 חלקו הכתוב בעיברית, לשירים
ביפאנית. וחלקו בעיברית

 הערב הוא מוצאי־שבת •1
 קרייני של ביותר המקולל

 כמעט הופעת מאז החדשות.
 אחד אף צריך לא חצות,

 מבט את המגישים מהקריינים
 כדי השידורים סוף עד להמתין
 הקצרה המהדורה את להקרין
 במוצאי- רק היום. שבסוף
 כמעט של החופשי היום השבת,
 מבט ממגישי אחד נאלץ חצות,

 שעות שלוש באולפן להמתין
המה את בסופן להגיש כדי

הקצרה. דורה
 דוגמה הקשר סרט־המתח •

 משרתת שבו לאופן אופיינית
 הסרט הציבור. את הטלוויזיה

 מעניין. להיות מבטיח עצמו
 עוזר בחובות המסתבך עיתונאי
 ל- שללו את להחזיר לשודד

 תחנת־טל- בכל חברת־הביטוח.
 כוויית, של זו כולל רויזיה,

 חומר לספק שדואג מי יש
 חומר- ובו לעיתונאים מוקדם

 וסי- צילומים הסרט, על רקע
היש בטלוויזיה פור־העלילה.

ב נדיר הזה העניין ראלית,
 שחברת־ההפקה למרות יותר,

מצר סירטי־החוץ את המוכרת
 חומר- גם הכסף, אותו בעד פת,

 מחלקת מעובדות אחת רקע.
 ח;ה השידור, רשות דובר
 סרטים. מתרגמת גם היא כיהן,

 תירגמה היא כי נזכרה כהן
מ ודלתה בשעתו, הקשר את

העבי מהסרט, פרטים זיכרונה
לעיתונאים. אותם רה

 התוכנית למפיק אותה ולשלוח
 יוכלו צעירים אותם כירון♦ דן

 יותר עוד כעסם את ללבות
עוד של היום, של בתוכנית

להיט.
•  )9.30 (שעה שני מבט י

בחי הרפורמה בענייני יעסוק
 שלמה שהכין סרט ויציג נוך

 כי אם זה, בנושא ארד
 שמעון ומגישה התוכנית מפיק

ה את להחליף עשוי מסדר
ה לפני שיקום במידה נושא,
 שבו אקטואלי נושא שידור
להעמיק. שני מבט מערכת תוכל
•  יאן הצ׳כי במאי־הקולנוע ו

 באוסקר שזכה מי קאהאר,
ה ברחוב החנות סירטו עבור

 הסיפור של הבמאי הוא ראשי,
 השבוע. של הקצר האמריקאי

 סיפורו על־פי הקודר, המלון
 סביב נסב קריין, פטפן של

 חברתי, ניכור החש שוודי צעיר
 תחושה אותה כי טען וקאדאר

 לארצות־ כשבא לו גם היתר,
 קא- לדיברי לראשונה. הברית

 בין רבה הקבלה קיימת דאר
 החנות סירטו לבין זו אפיזודה

 היה שנושאה הראשי, ברחוב
 במיל- .בצ׳כיה יהודים רדיפת

השנייה. חמת־העולם
 שישי ביום שהחמיץ מי •1
 ראש בסידרה השני הפרק את

ל מוזמן קאסטרברידג/ העיר
 בתחנה 6 בערוץ בו צפות

 בערב). 9.15 (שעה הירדנית
 אפשר אחר־הצהריים בשעות
 ממישפחת נוסף בפרק לצפות
).5.30 (שעה וולטון

3. ד

שלישי יום 11 שני יום 3 1
 להרוויח יכול דתי גם •1

 מורשה במיסגרת בחידונים. כסף
 מרדכי יגיש בערב) 8.00 (שעה

 המומחמה ;פרי!מן, (״מושקה״)
 הדת של הקלים לשידורים
 במחשבה החידון את בטלוויזיה,

המתחרים מקבלים שבו תחילה,

ם ד ח

נסף מרוויחים
 שבה נקודה כל עבור לירות 10
 שאליו המכסימום זוכים. הם

 כלשהו משתתף אי-פעם הגיע
ליתת. 600 היה בחידון

 הקליט שעבר בשבוע •1
 לצאת העומד מנור, אהוד

 שלושת את לארצות־הברית,
 מסך של האחרונות התוכניות

 ).8.30 (שעה קטן מסך גדול
 עבודת־המחקר את עושה מנור
באוני לימודיו במיסגרת שלו

מר בנושא תל-אביב ברסיטת
 אוקלהומה והסרט המחזמר תק:
והאמרשטיין. :רם דו; של

 עבודת נעשתה לא מעולם #
תי לסידרה יסודית כה הכנה

 הישראלית בטלוויזיה עודית
 כל לקראת שנעשתה זו כמו
 של התוכנית מפרקי אחד
כי ל, צ  9.30( זהות תעודת ;י

 עוסק היום של הפרק בערב).
 במים־ לאדם, אדם בין ביחסים

 כך לשם הסביבה. איכות גרת
 חב־ למחקר במכון גיל הזמין

 ה־ ובאוניברסיטה רתי־שימושי
 לעזור הנכונות על סקר עיברית

 כי מסתבר בישראל. לזולת
 הישראלי הציבור של דעתו

 רק ביותר. גרועה עצמו על
 הישראלי מהציבור אחוזים 47

 9 רק לשכן, לעזור מוכנים
 עדות למסור מוכנים אחוזים

 37 רק מיוזמתם, בבית־המישפט
 לנהג לעזור מוכנים אחוזים
 אחוזים 35 רק בכביש, התקוע
 לטובת תורם על לוותר מוכנים

 לעזור, 37 ורק קשיש או נכה
ברחוב. זר לאדם כך, סתם

 מסיים הכבד הערב את •1
 סטארסקי בסידרה נוסף פרק

 אגב, בלילה). 11 (שעה והאץ׳
ש מי קלמגוכיץ, שבתאי

 ח״כ של ויד־ימינו עוזרו היה
 עד שרון פ׳דאטו שמואל
ל לאי־הסכמה הגיעו שהשניים

 לקלמנו- המגיעים הכספים גבי
 האמרגנות מישרד כי טוען ביץ,

ש זה הוא שבבעלותו הפרטי
פזל מייקד את לארץ הביא

גלאזר :והאץ׳ סטארסקי
11.00 שעה

 סטארסקי, הוא הלא גלאזר,
 כלל היה לא לפלאטו־שרון וכי

לשחקן. קשר
 הסדרות שתי בירח, •

ב השני היום של הקבועות
 קורי מאדאם 8.10 בשעה שבוע.
ברטה. 9.15וב־ 6 בערוץ
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 אולפני־הסרטה־הרצליה •
 אחדים שבועות כבר מאיימים

 בריבוע 9 בתוכנית הצופים על
 עם שהפרק בערב) 8.00 (שעה
מלכת- שהיתר, מי מור, רינה

 מור ה נ וי
משקות

 יוקרן. כולו, העולם של היופי
 אמיתי. זה הפעם כי נראה
 תוכניות שתי הקליטה רינה
 לשאלות, אחת בתשובה ורק

המתחרה. על להערים הצליחה

צפיר בריבוע: 9
8.00 שעה

 לב־ גדעון של עוזריו !•
רי  ),8.30 (שעה בכל־בו־טק א

 עוזריו גם הם מהם שאחדים
 אחרי החליטו, בתוכניוודהרדיו

 השמועות הגיעו אליהם שגם
 שלהם שהבום האפשרות על

 כמנהל ויתמנד, אותם יעזוב
 מקומו את כי לדרוש הרדיו,

 ועריכת בהפקת לב־ארי של
 לב־ מהם. אחד יירש כל־בו־טק

 לב, בכל בכך תומך עצמו ארי
 שהוא לטעון ממשיך אולם
בכל־בו־טק. נשאר

 שידרה כחודשיים לפני •1
 פרס חלוקת טכס את הטלוויזיה
 האחרון, ברגע רק האוסקר.

 את לשדר הוחלט תמיד, כמו
 נדחתה כך ומשום האוסקר,
 מאוחר למועד אחרת תוכנית

 הוא המאוחר המועד יותר.
 פראנק היא והתוכנית היום,

 סינטרה ).9.30( וידידים סינטרה
 המפורסמים השירים את ישיר
 ושיקאגו, וליל יום כמו שלו

 לא מפורסמים ידידים ויארח
 את שראה מי אומנם, פחות.
 מגיע הוא שאין טוען הסרט

 לוסיל הצדעה המופע לקרסולי
 סינטרד, אצל גם אולם בול,

 ידועי-שם כוכבים מתארחים
 דנווד, ג׳ון כנט, בטוני

 אגאמס, לסלי מרטין, דין
 בסידרה קיזי את ששיחק מי

 בתו קול, נטאלי שורשים,
 לורטה קול, קינג נט של
 התזמורת מייל. ויוכרט לין

 מופע היא אלד, אמנים שתלווה
 של תזמורתו :עצמו בפני

רידל. נלסון
מהמע נוסף פרק בירח !•
 אחר 5.10(לאורוגון הדרך רכון

מה ופרק )6 ערוץ הצהריים,
 משרתים האם הנפלאה קומדיה

 קומדיה ).6 בערוץ 7.30( אותך
 גם שתירכש ייתכן אשר זו,

 הישראלית, הטלוויזיה על-ידי
 מחלקת־הל־ סביב כולה בנויה
 גדול, אנגלי בבית־מיסחר בשה

עצ לבין העובדים בין והיחסים
ה ללקוחות. העובדים ובין מם

 ואשיג־ ומבריק. שנון תסריט
 נמשכת הקלעים מאחרי גטון

 וב־ ),6 ערוץ 8.10 בירדן(שעה
 מהסידרה נוסף פרק יוקרן 9.00

האהבה. ספינת האמריקאית
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