
7. 7

שיש׳ יום
 מיליונים השווה האיש !•

 ומפי- אוסטין יד סט ).3.00(
 הבטו- בדרר ללכת החליטו קיו
 במיבצע הסידרות. שאר של חח

 שיוקרן הפרק שם זד, גחלילית,
 השח־ את משתפים הם היום,

 פא־ המפורסמת קנית־חתיכה
 היא שגם פראנקלין, טלה
 והיא, על־טבעיים חושים בעלת

 את מחלצים סטיב, עם יחד
טובעניות. מביצות אביה
 מי ).8.05( שבת באה !•

החד אשתו את להכיר שרוצה
האמ - צח שלמה של שה
 הזמרת של בעלה שהיה רגן

 הזמרת היא הלא — אילנית
 אביטל, אילנה הצעירה

 שמואל ברב גם לצפות מוזמן
 על נוסף הכהן. אכידור

 אביטל תשיר הרב של הדרשה
לשבת. שירים שני

 קאסטרבוידג׳ העיר ראש #
 בסידרה השלישי הפרק ).9.20(

 של רכישתה הערב. יוקרן
 הטלוויזיה על־ידי זו סידרה

 במאבק מלווה היתר, הישראלית
 שבו הירדנית, הטלוויזיה עם

 לגבול. שמעבר הדודנים ניצחו
 בהצלחה זכתה שד,סידרה אחרי

ה הטלוויזיה מיהרה באנגליה,
 אותה לרכוש לנסות ישראלית

 שהסתיים. כמעט והמשא־והמתן
 ששמעו הירדנית, התחנה אנשי

 הסידרה למפיקי הציעו כך, על
 להם שהציעה מזה גדול סכום

ב וזאת הישראלית, הטלוויזיה

גברה יתן
ישראל על

 בישראל תוקרן שהסידרה תנאי
 הקרנתה שתסתיים אחרי רק

ארע. אומנם וכך בירח.
 במוסיקה השתקפויות •

טל מוסיקאלי ניסיון ).10.10(
 של בהפקתם מעניין, וויזיוני

ה והאוניברסיטה הטלוויזיה
 הפילהרמונית התזמורת פתוחה.

 נועם של בניצוחו הישראלית
 נשים עם פעולה תשתף שריף

 אב־ בהדרכת קאמרן ממקהלת
 נוקטור- יבצעו והם אירני, נר
 ומוסיקה דכיסי מאת נים

דלכר. מאת קונצרטנית
 ).10.55( ג׳ונס בארנבי •
הפרק. שם הוא עיוורת אמת

 זו סידרה שקניית ספק אין
 הגדולים הכשלונות אחד היתד,

 הקנויים. הסרטים מחלקת של
 אשה עומדת זו מחלקה בראש

 ובעלת נעימת־סבר מבוגרת,
 מרים טיפוסית, יקית תרבות

ה הבנתה אולם רוטשילד,
 צופה להבנת דומה טלוויזיונית

שנה. 30ו־ 20 לפני שמרן

8. 7

שבת
 צמד ).2x2 )6.45 חידון •

ה מבית־הספר דרוזים נערים
 ברמת- מסעדה הכפר של תיכון
 הופעת־בכורה עורכים הגולן

 בטלוויזיה מהרמה נערים של
 במים- מתחרים הם הישראלית.

הטל של הוותיק החידון גרת
 עלמות שתי עם הערבית וויזיה

 התיכון מבית־הספר נוצריות חן
 ומביסים בנצרת, הנזירות של

 מגיש התוכנית את אותן.
 שהיה מי איכרהים, נ׳ורג׳

 קריי- ואילו וסוסו, בסמי ד,סמי
 הערבית תוכניות של נית־הרצף

 נ׳לוי בחיים, אשתו היא הערב
איוכ.

ב ).8.00( השבת בצאת •
 בטלוויזיה הדת לענייני מחלקה

 של דתיותם על מקפידים אין
תוכ מפיקי כל אם־כי הבמאים,

 דתיים. להיות חייבים הדת ניות
 ארז, שורדינה קרה כך

המדינה נשיא אשת של אחותה

של הדחיות
ש־א1ת גיסת

 ״בפא■״ ״■א נבון, אופירה
 מגאזין וחומר, קל התוכנית של

תמוז. לחודש המיוחד
 ).10.00(מחוזי תובע קורי •
 מוצאי- של סרט־המתח הוא

 בלתי שחקנים שלושה השבת.
 רוכינשטיין, ג׳ון ידועים,
רוסן, וקארזל רושה יונ׳ין

 הצופים את הערב למתוח ינסו
 בין העימות את הממחיש בסרט

 אירגוני לבין החברתי המימסד
 בעליהן, על־ידי המוכות הנשים

 באחרונה צצים החלו שכמותם
 מורגן והארייט ג׳ון בארץ. גם

 הממסד, של לעילית השתייכו
 בשר־ודם, כל כמו היו אבל

ב בעלה את רצחה והארייט
 כולם הגנה־עצמית. של טענה

 אולם התיק, את לסגור לוחצים
 ולשלווה לשקט שמפריעות מי
 האמורים האירגונים נשות הן

ל המחוזי התובע קורא ואז
 לו לעזור לבוא קורי, בלש

בחקירה.

 מתחילים הערב — ירדן !•
 שידורי בלוח השכנה בתחנה
 הקיץ ששעון למרות הקיץ,
לפני כבר בירח לתוקף נכנס

 מה ברור לא עדיין כחודשיים.
 השידורים לוה בתוכו יכלול

 התחנה קרייני אולם החדש,
 משבוע, יותר כבר מאיימים
 צפויות כי ובאנגלית, בעיברית

ה כל במשך חדשות סדרות
 הבטחות כלל, בדרך שבוע.
 — הירדנית בתחנה כאלה

מתקיימות.

9. 7

ראשון □1׳
 ).5.30( בארגנטינה חי־בר >•

 מרתקת בסידרה האחרון הפרק
 משודר להיות צריך היה זו

 בגלל אולם ימים, שלושה לפני
 אסתר של האוסטרית המהפכה

 להיום. שידורו נידחה סופר
 האנדי הברווז צולם האש בארץ
 וד,דודנים גועש מפל־מים בתוך

 טורפים הים, אריות סולטי, של
 עדשות מול הפינגווינים את

המצלמה.
 ).6.15( והגיטרה נרעם 0

 והפעם בגיטרה, השני השיעור
 נועם מילר. פוזי הזמרת עם

 פעמיים האקרנים על עולה צור
וביום ראשון ביום בשבוע,

מילר והגיטרה: נועם
6.15 שעה

 חוזר שידור במסגרת חמישי
בית. לשיעורי שזקוק למי

 היא ).8.00( המוזר הזוג !•
המוק הטובות הסדרות אחת
 מוצא אוסקר בטלוויזיה. רנות

 של בדמותה משגעת חתיכה לו
 האמונד דאריל השחקנית

 ופד להאחים), קשר שום (אין
 בדירתו שקט סוף־שבוע מתכנן

 בידיעה פליכם, עם המשותפת
 לצילומים לנסוע פליכם שעל

 חלה, פליכם אולם בוושינגטון.
ל מבטיח הוא בבית. ונשאר
 בשקט, בחדרו להסתגר אוסקר

 תרגיש לא בכלל שדאריל כך
 לא שפליכס מובן בבית. שהוא
סיטו שגרם מה בשקט, ישב

דמעות־צחוק. סוחטות אציות
ההפת מרחוב החבובות >•
 נעימה הפתעה הן ).8.30( עות
 משום בעיקר לשבועיים, אחת

מו הן אין שבהם שבשבועות
 להיט בעוד להתבונן יש פיעות

 הפעם אס. ז גן־ דורי של
י נוטס. דון עם טנגו החבובות רוקדות

 קצר אמריקאי סיפור
 העולמי הגביע מישחקי ).10.00(

 בארגנטינה, שנערכו בכדורגל
החוגג לבלגאן לגיטימציה נתנו

ונואגאן !11׳0
 בטלוויזיה השנה ימות כל

 ה־ שמועדי למרות הישראלית.
 חודשים ידועים היו מישחקים
 הקבוצות ורק מראש, ושבועות

 נעלם, בחזקת היו המשתתפות
 את מתכננת הטלוויזיה היתד,

 כלל אין כאילו השידורים לוה
 האחרון ברגע משנה ארגנטינה,

 מישדרים דוחה הלוח, את
 והקריינים שלאחר-מכן, לשבוע

 המבקש בחיוך זאת מודיעים היו
 שהסיפור אירע כך הבנה.

 השבוע, של הקצר האמריקאי
ל צריך היה הקודר, במלון
 שעבר, בשבוע משודר היות

 נצחונה את ארגנטינה חגגה עת
האח ״ברגע אולם הולנד! על

 הקצר הסיפור את דחו רון״,
להיום.

40. 7

שני יום
 השבוע ).5.00( פינוקיו •1

 בפני הילדים מחלקת עומדת
מה החל משמעותי. חידוש
 שבוע, מדי אולי, יוקרן, שבוע,

 לילדים ארוך עלילתי סרט
 ברור לא עדיין שני. יום מדי
 בשעה תתחיל ההקרנה אם

 אחר־הצהריים, 5.30 או 5.00
 אולם סרט, יוקרן בכלל ואם

היל כי סופית שיוחלט במידה
 יוקרן ארוך, לסרט זכאים דים

פינוקיו. השבוע
 עוסק ).8.00( מורשה !•

 גיוס בוער: בנושא השבוע
האוניבר דובר לצה״ל. בנות
 העיתונאי- העיברית, סיטה

 שאינו מושקין,. סיני לשעבר
 על באולפן דיון מנחה דתי,
 המוסר על לצד,״ל, בנות גיוס
 מדים, הלובשות הצעירות של
 במיסגרת ההפלות נושא ועל

לגיוס התנגדו שניים הצבא.

ים1ווב1
נצזויד ותהבלות

 הכנסת חברת לצה״ל, בנות
 שטרן־קטן, שרה מהמפד״ל

 המנהל הוועד חבר שהיה ומי
 עורך־הדין השידור רשות של

 דתי. הוא שאף קהן, חיים
חיילות- שתי התייצבו נגדם

צכיאלי בצה״ל: הפלות
8.00 שעה

 שצה״ל משום וזאת לשעבר,
 חיילות השתתפות לאשר סירב

 לוין, עליזה משרתות. שעדיין
 שירות ששירתה דתית צעירה

ה דתי, בנח״ל מלא חג  שליט, ו
קצי קורס מפקדת שהיתר, מי

 התוכנית בעיקבות בצה״ל. נות
 בנימין הרב מפיקה גם החליט

 מהי להחליט שלא צסיאלי,
 כי אם הסוגיה, לגבי עמדתו

 הדעה את לקבל נוטה הוא
לצד,״ל. בנות לגייס שיש

 ).9.30( אחד יוצא שלוש •1
 דאג, שמעוני (״צחי״) יצחק

 יחד לחוץ־לארץ צאתו לפני
 רשות פקידי ארבעה עוד עם

 סודות את ללמוד כדי השידור
באר הארוויזיון והפקת אירגון

 בחמש נערך הוא שבהן צות
נוש לשני האחרונות, השנים

 מיכרז הוציא הוא האחד: אים.
 לאירוח וסיוע ייעוץ לשירותי

 לארוויזיון שיגיעו המישלחות
 רשות בירושלים. שייערך ׳79

ב לביקורם מתכוננת השידור
 20מ־ איש 600כ־ של ארץ

 המיכרז על והעונים מדינות,
 אותם לשעשע להתחייב יצטרכו

ולד בארץ הפנויות בשעותיהם
 הדבר לסידורי-לינה. להם אוג

 הוא שימעוני דאג שלו השני
 חידונית תוכנית עוד להקליט

 אחד. יוצא שלוש במיסגרת
לשא נושאים שלושה בתוכנית

 שרד בסירטונים וד,חידונים לות,
 על חידון הוא ביניהם מעניין
המפורסמת. החיפושיות להקת

44. 7

שלישי □1׳
 אחת ).7.00( למשפחה #

 בטלוויזיה הטובות התוכניות
 הערבית, בטלוויזיה ודווקא

 הסיד. מיקה של תוכניתה
 יהודיות נשים יותר כי הוברר
 נשים מאשר זו בתוכנית צופות

עדיין זו מסקנה אך ערביות,

פאר כותרת: עלי
11.20 שעה

 הטלוויזיה את הובילה לא
לאשה. תוכנית להכין העיברית

 טוביה ).8.00( בריבוע 9 י•
 מיכתבי על-פי זאת. עשה צפיר

השי לרשות המגיעים מאזינים
 אוהב הקהל כי מתברר דור
 כמנחה צפיר טוביה את

 את משאהב יותר בריבוע, 9
 באולפני־הסרטה־ זוהר. אורי

 עתה למצוא מנסים הרצליה
 אשר חדשה, בידור תוכנית

 ומזה בריבוע 9מ־ שונה תהיה
 אותו בעלת אך שלי הסוד

 בה או ינחה שאותה האופי,
צפיר. טוביה ישתתף

 נראה ).9.30( הזדמנות תן •
 בעולם העקשנית הטלוויזיה כי

 התוכנית, הישראלית. זו היא
לרא צעירים אמנים המביאה

 הצלחה היתד, הבמה, אל שונה
 את כשנשאה ברדיו כבירה

 אולם ראשונות, תשואות השם
 מוחלט. כישלון היא בטלוויזיה

 ארבע הוקלטו שכבר כיוון
 הזדמנות, תן של תוכניות

 להמשיך הטלוויזיה מתעקשת
 שוחרי שלצופים למרות לשדרן
 תן אחרי מייד המוקרן ברטה,

 זו תוכנית מהווה הזדמנות,
 של עינוי לננפורד בארי לש

התוכ שמטבע האמנים, ממש.
 אח שמע לא עדיין איש נית

 נגבי הם היום המופיעים שמם
 ה־ הימיס שלישיית ברנדייס,

 ג׳אז ולהקת גולן יוסי טוביס,
 באלדי, משתתפים שבה '78

ה. אולייר אלייז ו

 ל- ).11.20( כותרת עלי י•
 השידור רשות דובר לישכת
 כבר הגיעו עמירב משה

 ושיחות מיכתבים עשרות כמה
ל שביקשו מצופים טלפונים

 של החדשים המנחים על הגיב
המאזינים מרבית כותרת. עלי

פאר מני

בראש צועד
 לימן מחליף נמצא לא כי טענו

 באלה גם היו אולם לונדון,
 על עולה פאר מני ני שטענו
 קצר השבחים עיקר את לונדון.

 עלי את הערב המגיש פאר,
 הביקורת עיקר את ■כותרת.

 יעקוב הוותיק המנחה ספג
 היו מרגלית דן לגבי ,אגמון.
 גם כי אם חלוקות, הדיעות

 השלילית הביקורת היתד, כלפיו
השבחים. מן רבה

_ 5 1 . .

ורובינשטיין רושה :קורי
10.00 שבת מוצאי




