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• האיש השווה מיליו 

נים ) .(3.00הפתעות רבות
בפרק זה של הסידרה .ההפתעה
הראשונה  :אפילו סטיב אוסטין
מגלה כי יש במקומות מסויי-
מים בעולם הפרות של מגילת
האו״ם .הפתעה שניה :לצד
לי מייג׳רס משחק גרג מורים,
מי שזכור מהסידרה משימה
בלתי אפשרית .מורים מגלם
טייס שנפצע באפריקה ,כאשר
השיג חומר מרשיע בעניין
הפרת מגילת האו״ם .הפתעה
שלישית :סטיב מצליח להרים
מטוס שלם באוויר.

• השכוע יומן אירועים
) .( 8.00מגיש השבוע ,חיים
יבין ,התערב לפני חודשיים עם
ידיד ,כי הוא יגיש ״רק מספר
שבועות את השבוע ,עד שימצא
מגיש קבוע.״ אותו ידיד ,יחד

ן

זז״ס ■נין
■נסיו נהחעונוח
עם כל אנשי מחלקת החדשות,
בטוח כי יבין עומד להפסיד
את ההתערבות ,למרות שהיום
הששי יכול היה להיות הערב
היחיד הפנוי של יבין.

• ראש זזעיר קאסטר־

ברידג׳ ) .( 0.20מה דעתו
של כוכב הסידרה הטלוויזיונית
הזו ,אלן בייטם ,על המישחק
בטלוויזיה :״אני שחקן קול
נוע ,כל היתר זה חלטורות,
אבל בטלוויזיה אפשר להגיע
למאות מיליוני צופים ובקולנוע
לא .בטלוויזיה אני טכנאי ה
ממלא הוראות ,בקולנוע אני
שחקן.״ לגבי הסידרה עצמה
אומר בייטס :״כשקראתי את
סיפורו של תומאס הארדי,
סופר ראש העיר ?!אסטרברידג׳,
נראה לי הסיפור קלוש .רק
לאחר שהגענו לאתר הצילומים,
העיירה דורסט ,עם הנוף ה
משגע והאווירה הנפלאה ,הת
חלתי ליהנות מהסיפור.״

•

מישפחת

מנוחין

) .( 10.10חגיגה מוסיקאלית
של ממש .ג׳רמי נזנוחין ,בנו
של יהודי מנוחין ,מנגן ,כשהאב
מנצח ,את הקונצ׳רטו לפסנתר
ולתזמורת מס׳  415ברשימת
קכל מאת מוצארט .מלווה אותו
תיזמורת תלמידי בית־הספר
על־שם מנוחין בסארי ,אנגליה.

שב ת
• יחים חיים לחיות

) .( 6.30במיסגרת התוכנית
המעולה חידושים והמצאות,
יוקרן סרט על זיהום הים.
בסרט כמה גילויים מעניינים.
הראשון שבהם :שליש מכל
שטח הימים שייך למדינות,
ורק שני־שלישים הם אקס־
טריטוריאליים .בישראל קיימת
החברה לחקר ימים ואגמים,
בהנהלתו של מי שהיה מפקד
חיל־הים ,האלוף )מיל (.יוחאי
בן־נון ,לה תקציבי־ענק ומיבנה
מונסטריאלי בכניסה לחיפה .אך
בעולם ,מסתבר ,עורכים מח 
קרים של ממש כדי לפתור את
בעיות זיהום הים .בנמלים שו
נים מקימים מערכות ביוב
המאפשרות לאוניות לשמור את
מי הביוב שלהן עד שהן מגי
עות לנמל .יותר ויותר מכוני
טיהור־שפכים מוקמים ליד מזחי
הנמלים .דליפות הנפט מהאו
ניות הן אסון של ממש לים.
עתה מפתחים סוג מסויים של
בקטריות ,הידועות כניזונות
מנפט גולמי ,בעזרתן מקווים
לנקות כתמי נפט בים.

• בצאת השבת ).(8.00

אם הסופר אלי ויזל יגיע לארץ
עד ליום צילום התוכנית ,הוא
יופיע בבצאת השבת ,שתהיה
נלוקדשת לחסידות חב״ד וקש
ריה עם יהדות ברית־המועצות.
אם ויזל לא יצליח להגיע,
ימלא את מקומו עסקן העליה
מרוסיה ,הפרופסור ירמיהו בר־
נובר .חסידי חב״ד ידועים כמי
ששמרו על גחלת היהדות
ברוסיה ,בתקופת ההתבוללות
הגדולה ,ועד היום הם עוסקים
בפעילות שקטה ,לא ראוותנית,
למען העליה מארץ זו .בתוכנית
יופיעו בשירה עולים מרוסיה
מקרב חברי כפר חב״ד .אגב,
מנהל מחלקת הדת בטלוויזיה,
הרב בנימין צביאלי ,היה אצל
הרבי מלובאוויטש ערב הקמת
הטלוויזיה בארץ ,ומנהיג חסידי
חב״ד התנגד להקמתה .לאחר
שהוקמה ,נתן הרבי מלובא-
וויטש הוראה לחסידיו להופיע
עד כמה שיותר בטלוויזיה
הישראלית.

יום ר א שון

יום שני

יום שלי ש•

• קרוסלה ) .( 5.30ה
תוכנית החודשית של המפיקה
שרה גינור .תוכנית הבידור
לילדים היא הפעם במזל חודש

אשת המנקו
 111שה 100113

• נועם

) .( 6.15בפרק השני של ״איך
ללמוד לנגן על גיטרה״ מביא
המורה נועם צור את המדגים
השבועי שלו ,הזמר דודו זכאי.

• הזוג המוזר ).(8.00

מי שראה את הסרט התגלגל
מצחוק בקטע עם האחיות
פיג׳ן)יונים( .המעבד לטלוויזיה
של הזוג המוזר מחזיר שתי
דמויות אלה למסך הקטן ,עם
השחקניות מוניקה אוונס וקרול
שלי ,שכנותיהן של פליקס
ואוסקאר ,הבאות לאכול ארוחת
ערב רומנטית ,אך פליקס מת
עקש דווקא לצפות בחדשות
בטלוויזיה.

• עוד להיט ).(8.30

• מורשה ) .(8.00לפני
כשנתיים הצליח צוות טלוויזיה
זר לצלם בתימן ,וקטעים מצי
לומים אלה משולבים בסרט
על יהדות תימן בישראל ,ש
הופק על־ידי חברת והורה.
בתימן נותרו כמה עשרות
יהודים .מסקנת הסרט לגבי
היהודים שהגיעו לארץ ,במיס־
גרת ״מרבד הקסמים״ ,עגומה
ביותר .יהודי תימן שוכחים
בקצב מהיר מדי את המסורת
התימנית ומשתלבים במהירות
בדרך החיים המערבית.

הזוג המוזר:

קנית גאבריאל דרייק ,מי ש 
שיחקה בסידרה זו את תפקיד
ג׳ייל ,אשתו של דויד האמונד,
שנהרגה בתאונת דרכים ,היא
אחת מכוכבות סרט המתח

הסיפור האמריקאי הקצר הפך
להיות הפרשה הארוכה ביותר
של הטלוויזיה הישראלית .ל
אחר שלוש דחיות ,מגיע סוף-
סוף המלון הקודר למסך .אם
היה מחבר המלון הקודר סטיבן
קריין ,יודע מה הטלוויזיה
הישראלית תעשה לסיפור הקצר
שלו ,הוא היה מת משבץ לב
ולא מסרטן ,בגיל  ,29כפי
שאירע במציאות .אגב ,קריין,
שלא הצליח למכור את ספריו,
שנחשבו במאה שעברה לנוע 
זים מדי ,היה שנים מספר
עיתונאי ,עד שהצליח לחדור
למדפי הספרים.

בסידרה טרילר ,יחד עם סוזן
המפשייר והשחקן דויד דייקר
המגלם שודד בנקים שהשתחרר
מהכלא ומסתבך בשנית .הסיד־
רה מעולה ושמות השחקנים
שבפרק מבטיחים כי גם אפי־

אחת השאלות המעסיקות את
צוות עלי כותרת היא אם דן
מרגלית ,מנחה התוכנית של
יום א /ימשיך להנחות אותה
גם אם ובאשר הוא ימונה
לתפקיד מנהל מחלקת החדשות
של הרדיו.

חאחיס מתנוח
כארנכי ג׳ונם  :רוי
שעה 10.35
מבצע קפיצת התאבדות בצד
אחד של הרחוב בעוד בצד
האחר שודדים שניים חנות
חנות תכשיטים ,וכמובן שאיש
אינו שם לב אליהם והכל

 7סוט מתח

נו ד ד זו חד,יה הו ר ה.

יום שני ,שעה 8.30
באריזונה אדם לבן אחד נגד
שבט שלם של אינדיאנים,
הרוצים להכחיד את סוסי הבר
באיזור.

• המדון הקודר ).(10.05

שעה 8.00

מסך גדול קטן  :אמכר ,שיטרית וגולדפינגר

כשצילמו את תוכניותיו הדבי
ליות של דורי בן־זאב ,לא

צילמו כל פרק לחוד ,אלא שלל
של מופעים ,גרפסים והצחקות
מאולצות של האמן .לפני כל
שידור גוזרים ומדביקים פיל
מים ויוצרים תוכנית אחת
מהמאגר .כפי שנמסר ,המאגר
גדול ומאיים בעוד הרבה
תוכניות.

בצאת השבת  :ויזד

סרטים

 -והגיטרה

שעה 8.00

רוי ,אשר שם השחקן אינו
ידוע לאף אחד ,הוא הגיבור
האמיתי של הפרק קפיצת ה
מוות בסידרה עלובה זו .רוי

• הדהרה אל החופש

) .( 5.00כשחזרה בשבוע ש
עבר מנהלת מחלקת התוכניות
לילדים ,אסתר סופר ,מסיורה
באירופה ,הדבר הראשון ש
עשתה הוא סדר בנושא הסרט
הארוך לילדים .עתה יש כבר
תוכנית קבועה של סרטים
למשך כל חודשי החופש ה
גדול .בדהרה אל רחופש לוחם

•

מצויירים

)  .( 5.50עד השבוע היו מק
רינים בטלוויזיה את פופאי
ויתר הסרטים המצויירים אחת
לשבוע ביום החמישי ,משך
חצי שעה .עתה החליטו במח 
לקת תוכניות הילדים לפצל
את הסרטים המצויירים לשלו
שה ימים בשבוע ,בימי ראשון,
שלישי וחמישי יוקרנו במשך

תמוז .חוה אלברשטיין ,שלמה
ווישנסקי ,אברהם )״אברמלה״(
מור וחנן גולדבלט משעשעים
ילדים על פי טקסטים שכתבה
חנה נאור ,אשתו של מפקד
גלי צה״ל הפורש מרדכי נאור.

• להרוג שתי ציפורים

)  .( 10.00האחים מתגנב גם
לתוכניות מוצאי־שבת .השח*

• כא רגבי ג ׳ונם ).(10.35
!

16. 7

17. 7

18. 7

• עלי פותרת ).(11.20

 10דקות סרטים מצויירים,
והילדים ,יחד עם הוריהם,
יוכלו ליהנות שלוש פעמים
בשבוע.
• כ ל ־ בו ־ ט ק ).( 8.30
מנחה כל־בו־טק ,ומי שהתוכ
נית קשורה בדמותו ,דניאל
)״דני״( פאר ,אמנם לא עוזב
אה התוכנית ,אולם היא ירדה
אצלו למקום השני בסדר ה־
חשיבויות .פאר הצטרף לאח
רונה לצוות כמעט חצות ,והוא
מחליף לעיתים את יצחק רועה.

• אוליביה גיוטון ג׳ון

) .( 0.30תנסה להתחרות ב
תוכנית הבידור שלה עם פראנק

אדיוט גולו

• מסך גדול מסך קטן
)  .( 8.30פסטיבל לשוחרי מיקי
מאח .המפיק ,אהרון גולדפינגר,
יחד עם המנחה־מגיש ,אהוד
מנור ,חוגגים  50שנה למיקי
מאוז ,בעזרת סרטיו של וולט
דיסני  :שילגיה ,עולם נפלא,
היפהפיה והיחפן ,שירת הדרום,
מרי פופינס והחיפושיות ב
סונטה קרלו.

•

הבולשת

חוקרת

)  .( 10.50יום חג לשוחרי
סידרת־המתזז הטובה ביותר ש 
הוקרנה אי פעם בטלוויזיה
הבולשת חוקרת .מלאי הסר
טים של סטארסקי והאץ׳ נגמר,

סטארסק׳ והואץ׳
יוצאים לחופש
ועד שירכשו סרטים נוספים
)שוב נזכרו ברגע האחרון
לבדוק את הארון( ,נזכה לצפות
בבנימין זיגל הבריטי ,ג׳ק ריגן
ובעוזרו הקוקני הסמל ג׳ורג׳
קארטר ,המצליחים לפצח כנו
פיות פשע בלי לרמות ,להקליט-
בסתר ולשקר .בפרק של היום
מופיעה בתפקיד אורח השח
קנית ג׳יל טאוסנד ,הלא היא
אליזבת וורלגן מהסידרה פול־
דארק.

דוקר ומומו
סינאטרה שהופיע לפני שבו
עיים .מי שרוצה לראות את
השחקן אליוט גולד רוקד ושר,
או את לי מייג׳ורס ,מהאיש
השווה מיליונים ,מופיע כמצ־
חיקן ,מוזמן לצפות בתוכנית
זו ,בה יופיעו מלבד שגי אלה
כאורחי אוליביה ניוטון ג׳ון
גם לינדה קרטר ,טוס בוסלי
ורון האוורד.
• סרטה ) .(10.15הערות
מדור זה על כך שאין מספקים
חומר רקע לסידרה ברטה,
נפלו למרבה ההפתעה על אוז 
ניים קשובות ,ומחלקת הסרטים
הקנויים החלה למסור לעיתו
נאים את סיפורי הסרטים של
ברטה .טוב־לב זה מאפשר ל
גלות כי עני ועשיר כובש
השבוע את המסך הקטן .קיס
דארבי ,מי ששיחקה בעני
ועשיר את בתה של עורכת־
הדין — הידידה של ג׳ורדאש,
שנישאה אחר־כך לבנו המאו
מץ וספגה מכות מפלקונאטי
במלון בלאם־ווגאם ,משחקת
בפרק של היום של ברטה את
תפקיד אני ,אחותו הנכה של
ידידו הטוב של ברטה ,סאנדי,
בו חושד ברטר ,כי הוא מפיץ
סמים .תפקיד־אורח אחר  :אחיה
של אני מגולם על־ידי השחקן״
ולד
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