
27 . 10

שי יום שי
כוכבים כין מסע •

 כחלל. אוזכר׳ סיפור ).3.00(
 סיפונה יעל מעלה האנטרפרייז

 ,17 בן נער אוזנם, צ׳׳ארלם יאת
ש תובלה, ממטוס יהיר ביציויל
 בגפי, מחייו שנים 14 בילי׳
בנשים. לפגוש מבלי
 ).9.20( דישראלי •

 בנימין על פרקים 4 בת סידרה
 של השעשועים .נער ראלי, דיש

 של בבריטניה הגבוהה החברה
 אחר- ■שהפך ומי ׳19ה־ !המאה

 היסו- ממשלתה ראש להיות יכך
 מתחילה הסידרה הראשון. די

 ,או- ,27 בן היה דיושראלי כאשר
 מהלך את היטב להבין ,כדי ילם

 אחת של אופיה ואת העלילה
ה בעולם הססגוניות הדמויות

 את להכיר יש אז, של פוליטי
 של מישפחתו וחיי חייו תולדות

ב אומנם נולד הוא דישראלי.
 סבו, שם על נקרא אך לונדון׳

 ספרדי, ממוצא איטלקי יהודי
 אביו, לאנגליה. מוונציה ׳שהיגר
 אדם היה ראלי, דיש אייזיק
 ספר. ואיש אמנות חובב אמיד׳
 עם הסתכסך הישראלי אייזיק
בלונ שלו ביודהכנסת ראשי

 את זאת בעיקבות ניתק דון׳
והת היהודית הדת עם הקשר

ל נטבל דישדאלי בנימין נצר.
 כן, לולא הולדתו. עם נצרות

להיכנס סיכוי כל לו היה לא

מקשיין דישראדי:
9.20 שעה

 שאים־ התכונה לפרלמנט.
 דיש־ בנימין את ביותר יינה

 הרומנטי אופיו היתר. ראלי
כי אם יפות, לנשים ורגישותו

 המנוווווח
דישואד׳ 7111

המופי השחקניות כל כימעט
 המגלמת זו מלבד בסידרה, עות
 יכולות היו ־אן, אשתו, את

 יתואר על בתחרות להתמודד
באנ ביותר המכוערת ״האשד,
לכ החל בצעירותו גליה״.

 עיתון הוציא־לאור ואף תוב,
 עורר הראשון ספרו שנכשל.

 שהופיעו ,משום בלונדון, ,סערה
ה בחברה מרכזיות דמויות בו

 מסווה כשרק הגבוהה, אנגלית
 עליהן מפסה ומונע-דיבה דק

 של חלומותיו אולם .בספר.
ה לעולם גם נגעו דיישראלי

 כספים השקיע הוא כספים.
 שלווה, כאלה ביניהם רבים,

!ו הדרום־יאמריקאית, בבורסה
 אף התמוטט התמוטטה, כשזו
 ׳לעבודה לחזור ונאלץ הוא,

 ,אהב. לא שאותה המ״שפטית
 ה־ את עזב ממחלה כתוצאה

 רומנים לכתוב החל מ״שפטים,
 כדי למזרוז, ארוך למסע ׳ויצא

 כשחזר שורשיו. על להתחקות
 ואז בלבד׳ 27 בן היה לאנגליה

הטלוויז חייו סיפור ׳מתחיל
 דישראלי של ■תפקידו יאת יוני.

מקשיין. יאן השחקן מגלם

29 . 1030 . 1031. 10

שי יום שלי
).8.00( כריבוע תשע •
ל הטלוויזיה בין דיונים שוב
ב הרצליה, אולפני הנהלת בין
 התוכנית, בצילומי להמשיך אם
 $חרוז. תוכנץ! ,אל לחזור או

הוי אולפו הפיקו אותה ׳שגם
צליח.
).8.30( בל־כו־טק •
 של בראשותם התוכנית, צוות

 והמגיש לב־ארי גדעון המפיק
 עתה מחפש פאר, (״דני״) דניאל

 כל־בו־טק, לריעינון רעיונות
 בפופולאריות הירידה לאור
 על- שיישלח רעיון כל ישלה.

בברכה. יתקבל מאזינים ידי
יפה טרופית ארץ •

הבי מתוכניות אחת ).9.35(
 שצולמו ביותר הטובות דור

 הישראלית, הטלוויזיה על־ידי
 במשך בירון. דן על־ידי הופקה

סו- כמה לפיני רקדו ישלם ערב

בה#0
בבזזוי־דבן

 בני ההסרטה׳ צוות אנשי דשים
 האורחים הזמרים ׳מישפחותיהם,

 לצלילי חייל, ברור קיבוץ ובני
 הפיקו שאותה סוערת, סמבה

 חייל ברור הקיבוץ. בני ׳בעיקר
 דמם־ יוצאי של קיבוץ הוא

 על לשימור המתעקשים ■אמריקה,
מו יבשת של התרבותי הצביון

הטל היתה יכולה ושם צאם,
 מקום למצוא הישראלית וויזיה

 בלשונו סמבה להחייאת מתאים
 תוכנית בן־יהודיה. אליעזר של
 לכך, ההוכחות אחת היא זו

ה את להפוך סוף-םוף שכדאי
 לטלוויזיה הישראלית טלוויזיה

 על ׳שנכה מי כל צבעונית.
 רחבת שהייתה הצילומים, במת

 כי טוען חייל, ברור ,של ■הדשא
 הוא הערב מהצלחת ניכר חלק

 אולם שלו. הרבה הצבעוניות
 התוכנית תרתק הצבע. ללא גם
בדרך- האדישים אלה יאה גם

יפה טרופית ארץ
9.35 שעה שלישי, ינם

28 . 10

ת ב ש
מצויירים ברטים •

 הילדים תוכניות מכל ).0.02(
המשו זו, תוכנית דווקא זוכה
ה הטלוויזיה במיסגרת דרת

ביו הגדולה בהצלחה ערבית,
 הסרטים מכל כי נראה תר.

 הפופולארי עדיין המצויירים
 והלק המלח, פופאי הוא ביותר

 יותר ■להקרין דורש !מהמיכתבים
מעלילותיו. סרטונים

 ).9.05( ספורט מבט •
 מיש־ מתקיימים שבה בתקופה

 עיו- בארץ, ■לכדורגל הליגה חקי
 מבט של הפופולאריות לה

ה שיידור על אפילו ספורט
ה וזו במוצאי-שבת, חדשות
ב ■ביותר הפופולארית תוכנית

הח עם הישראלית. טלוויזיה
 להקרין הוועד־המנהל לטת

 שבהם ממישחקים שידורים
 ששח־ קבוצות גם משתתפות

 פירטו- גבם יעל ,נושאים קניהן
.הטל הפכה מיסחריות, מות

לטלוויזיה הישראלית וויזיה

דינדי החלומות: אי
10.05 שעה

 בהתחסדות מיסחרית, כיימעט
אופיינית. ישראלית

).10.05( החלומות אי •
 על- מוזמנים אנשים שלושה

 או- המים,תורי, רוארק מר ידי
 מת־ ריקארדו השחקן מגלם יתו

 באי םוף־ישבוע לבילוי טלבן,
 של סכום תמורת ישלו. הבודד
להג הם יכולים דולר 50,000

 הפרועים חלומותיהם את שים
 השיח־ גריבווד, ארנולד ביותר.

 ,לחיות רוצה ביקסי,. ביל קו
 ■שסת- רומנטית פרשייה מחדש
 ■בדיגד המיילחמה. בזמן רחשה

 אהבה מחדש מעורר הוא יונו
חוזר הוא שבסופה טראגית,

פרועים חדומות
הנשיא וגיס

 כאשר בזמניו, שביצע הרצח על
 פרג- חלומותיו נערת את רצח

 די. נדרה ס השחקנית צ׳סקה,
 אוב־ יו השחקן הגלי, ׳לפול

 יש ,מפורסם, צייד שהוא רייאן,
ל .מצייד להפוך :,נסתר חלום
או אופיר דוארק ניצודה. חיה
 אזהרה ללא לאלוה, באזיקים תו

 לצאת עליו וכופה מוקדמת,
 דרך למוות, או לחיים למירוץ,

 ,וחוות מלכודות מלא ג׳ונגל
 ביינס הולנדר יונים טורפות.

ה עשירה, ׳אשת־יעסקים היא
 יחושב מה באמת לדעת רוצח
 ,כדי ממקורביה, אחד כל עליה

ירו את לחלק כיצד להחליט
 סל- לס מביים .רוארק שתה.
 קרובי משתתפים שבס ווייס,

 לאו־ פיטר בשחקן מישפחתח,
 ה־ של מישפחתו קרוב פולד,
 השח־ המנוח, קנדי ג׳ון נשיא
 סאר־ קינלי׳ידיק קרול קנים
 סרט סינאטדה• וכריסטינה ג׳נט
׳מעולה. מתח

ראשון יום
).8.00( המוזר הזוג •

 האחרון. הפרק ישודר סוף־סף,
 שידורו, נידחה ,פעמים ■שלוש

 שונים, שידורי־שלום בגלל אם
 ואום־ פליכס החגים. בגלל או

היש לצופים שלום יגידו קאר
מעללים. רבת בחופשה ראליים
 אפס חמש ׳חוואי •

).10.10,6ו־ 3 ערוץ (יו־זץ,
 מק- ©טיב של הנאמן עוזרו

 ג׳יימס הישהקן הוא ידאגו, גארט,
 ישל במרכזיה עומד מקארתור,

 דווקא הקלעים, מאחרי פחשייה
 ד־ של העשור ■לחגיגות סמוך

 ■של יבנו סוא מקארתור סידרה.
 ב־ הידוע והעיתונאי המחזאי

 מקאר־ צ׳ארלס ארצות־הברית,
 הידועה השחקניות ושל תור,
ה הודיע לאחרונה הייז. הלן

 סיים, הוא כי לורד ג׳ק שחקן
 הסידדה. עם סופית, והפעם

 עתה עומדות המפיקים בפני
אפי לבנות אפשרויות. שלוש

 למרכז דאנו את ,שתביא זודה
 לכוכב אותו ׳ותהפוך העלילה

שחקן לחפש ;שלה אחד מספר

שד הצרות

!מ״אמס י1ז
 של מקומו את ׳שיימלא אחר

 עוד ולצלם להפסיק או לורד,
 כבר מקארתור מהוואי. פרקים
 אם כי הסידרח, למפיקי הודיע
 מבחוץ, שחקן להביא יבחרו

 מחסיד- כליל יפרוש הוא
ה- המשבר זה אין אולם רה.

לורד חוואי:
10.10 שעה ירדן

 לאחר מקארתזר. של יחיד
 בהוואי שיחק בהן שנים שלוש
 ׳ודווקא פגש, הוא אפס, חטש
 פטרסון, מלודי' את הוואי, באי

 עתה, לאשת. אותה ■ונשא
הת נישואין, שנות ש&ע ■לאחר
מז ומקארתור הזוג בני גרשו

 שתלשה הסיידרה, את גם כיר
 חיי־מיושסחה ממיסגדת ,אותו

לגי הסיבות כאחת רגילים,
 של השלישית הבעיה רושין.

במר עתה ׳שעומדת ׳מקארתור,
 התורנית הציבורית הסערה כז

האמרי הרכילות שבועוני של
 באחד שניתן הצהרה היא קאים,

לר ירוצה ״הייתי מהראיונות:
הטל מסכי על דם יותר אות

 ינגדו התעוררו מייד וויזיה.״
 יפי-נסש ,מבקרים, עיתונאים,
ל שונות ׳ואגודות מיקצועיים

 למק- באמריקה. החינוך טוהר
 והוא ברירה הייתה לא ארתור

 עשה אך מדבריו, לסגת נאלץ
 ■לא כי אם חכמה, ,בצורה זאת

ה ״!לדעתי משכנעת: כך כל
!תק הטלוויזיה ׳מסך על אלימות

ברחובות.״ האלימות את טין

י1ש יום
 קטן מסף גדוד טס!־ •

אחי הממעט הדעה ).8.30(
 שמגישה היא, בטלוויזיה דה

 יצחק התוכנית, ישל החדש
 כליל. נכשל נר, בן־ (״איציק״)

 להשתחרר מצליח אינו בן־נר
 והופע,תו שלו המצלמה מקיפאון

 להחליט צריכים ׳שניים דוחה.
מר הבעיה: את לפתור כיצד

 מנהל קירשנבאום, (״מוטי״) דכי
 ה־ !ומפיק התוכניות, !מחלקת
יעו־ גולדפינגר. אהרון ׳תוכניית

 ■<ןות ה9
ו דיצחק ח נ

 להשאיר :הברירה !בפניהם מדת
ית אולי שהקהל עד בן־נר את

 קיימת להחליפו. או אליו רגל
 שלד, ■הבא שהמנחה אפשרות

 קולנוע מבקר פיינרו, דן יהיה
 באו- הסרטים את שבוחר ומי

בטלוויזיה. המוקרנים רך־מלא
חוקרת הבולשת •

ה לעשות, מה אין ).10.20(
 את אוהב אינו הישראלי קהל

המעו הבריטית המתח סידרת
 היא ׳ולבן הפי-אנד, פה אין לה.

 בתחתית מוצבת להיות זוכה
ה פי על הפופולאריות, סולם

טו הטלוויזיה ראשי סקרים.
 אלא ברירה, להם אין כי ענים.

 בקרוב, התוכנית את להוריד
ב שוב אותה ולהעלות ■ולנסות

 בשינה או חודשים, כמה עוד
 !לחבב השני הנסייון זהו הבאה.

 ומדק- בכוח, ממעט תוכנית
 זה חוקרת הבולשת של רה

 הוקרנה הבולשת מבורך. נסיון
ה בלחץ הורדה שנתיים, ׳לפני
 החלו בירדן חזרה. ושוב קהל

 !מסיד־ פרקים לשדר לאחרונה
 !חדישים פרקים כי אם זו, רה

 בארץ, המוצגים ׳מאלה יותר
 להצלחה. זוכה היא שם ודווקא

 הקהל מאוהב בארץ, !כמו שלא
 שלו, הסודני בכוכבי הבריטי
בת הפסקה ■שהיתר, ׳ולמרות

 חוקרת, הבולשת בצילומי ישנה
 עוד לצלם אלד, בימים התחילו

 הסידרה מפיקי פרקים. !ועוד
 !מעולים, יהיו הם כי מבטיחים

 צול- שיסבר הפרקים ■כמו ׳לפחות
שהת האמריקאי, הקהל גם ימו.

 ובוטה, קודאק הוואי, על חנך
הברי הבולשת את לפתע גילה
 במחיר נטבחה הסידרה טית.

ה מרשתות לאחת במיוחד זול
 ■נקלטה האמריקאיות, שידור
חב של חסות וקיבלה היטב,

 שבועו- גדולות. טיסחריות רות
 הסיד- את מגדירים טלוויזיה ני

 ■מזה ביותר הטובה כעיסקה רה
 שידור חשת שעשיתה חב, זמן

,בארצם.

 דיריוס-אמריקאית. למוסיקה כלל
ביש ארגנטינה שגריר ■אפילו
 לא הערב, באותו שינכה ראל,
הת את להביע שלא היה יכול

הישרא מהוואריאציה פעלותו
 הזימרת שלו. לסמבה לית

 בין שסשיתתפה, ריביץ, יהודית
 הערב, באותו האטנים, ׳שאר

הנו בכל גם ככישרון התגלתה
לסמבה. גע

בשו ).10.15( ברטה •
 אם בחסה, לחסידי טובה רה

 כוכב :בארץ כאלה נותרו איכן
ב בקרוב לבקר עומד ד,סידרה

 פרטי. ביקור במיסנרת ארץ,
בנו 2ב־ לארץ יגיע ברטה

במבר.
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