
רביעי ום
7 .25

 דו־ של כחייו יום •
במים־ ).5.30( דאק נאלד

 דיסני. וולט של עולנזו גרת
כ הפעם מופיע דאק דונאלד

 התנהגותם את החוקר פרופסור
בני־האדם. של

 ).6.55( ומשם מבאן •
חגי נאצים, :נושאים חמישה

 מיפרש, מכונית בטאהיטי, גות
 הגבוה והאדם לידח־דבש מלון

בעולם. ביותר

 הראמאדן חידון •
 חידון מתחיל הערב ).7.15(

 מדי יימשך אשר הראמאדן,
 הצום. תקופת כל במשך יום
 10 בת דרמה תוגש ערב מדי

ב מתרחש ממנה שחלק דקות,
ב־ האחר וחלקה מודרני בית

קמר ראמאדן:
7.15 שעה רביעי, יוס

קדו מתקופה באוהל או בית
 מוצגת הסרט בסוף יותר. מה

ה פירוט שבה שאלה, לצופים
 למצוא אפשר שבהם מקורות

 הערב של הפרק התשובה. את
שהח בחורה לחתונה: מוקדש

 אדם עם רק להתחתן ליטה
 ביותר, היפה השיר את שיחבר
או שיראה מבלי בה, המדבר

ה כולו, החידון את כלל. תה
 ביותר הגדול למיבצע נחשב

 בערבית, הטלוויזיה שידורי של
ה קמר. ויקטור ומביים מפיק

מו זועמוט, בסאם הם שחקנים
 כקריינית המוכרת בג׳אלי, לן

מ איברהם ג׳ורג׳ בטלוויזיה,
ג׳ומעה. וחמין וסוסו מחי

).8.60( פורסט מים •
ו אדוניס מעל מרג׳ורי, ליידי

 ל־ לנסוע מתכוונת משרתים
 בתה את לבקר כדי ניו־יורק,
מ משועמם ג׳יימס אליזבט.
 מסיים ריצ׳ארד כפקיד. עבודתו

חו של הביוגראפיה כתיבת את
 סאות־ הלורד המפורסם, תנו

 בכתבנית נעזר כשהוא וולד,
 פו־ מיס בשם ושקטה צעירה

ב לבדו הנשאר ג׳יימם רסט.
 מיס את להזמין מחליט בית,

 בחדר- לארוחת־צהריים פורסט
נפ האדסון המישפחתי. האוכל

או פשוטה שכתבנית מכך גע
ומהתנהגו בחדר־האוכל, כלת

להת ומחליט ג׳יימס, של תו
פטר.

גורל תעתועי •
 צרפתי קולנוע סרט ).10.05(

 על־ידי שבויים 1975 משנת
מת העלילה מולינרו. אדואר
ה מילחמת־העולם בימי רחשת
שי יכול כיצד ומתארת שנייה,

 של בהתנהגותו מסויים נוי
ל מגיבור אותו להפוך אדם,
מג הראשי התפקיד את בוגד.

ריש. קלוד לם
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חמישי יום
7 .26

 לאי- ).6.32( פליפר •
 מאנטה דג מגיע השמורה זור

צו בגלל הנופשים את המפחיד
 עם מתיידד אך המבהילה, רתו

 האנשים, תלונות בגלל פליפר.
 מה־ אותו לגרש פורטר נאלץ

פליפר. את שמרגיז מה איזור.
לרשות האזרח כין •

 מת, לא כל־בו־טק ).6.05(
 בערבית. להופיע ממשיך אלא

 מיש- עם מתגורר רובי מזזמד
ה בעכו מקסים בבית פחתו

 בסיגנון בנוי הבית עתיקה.
 בנוף ומתמזג ים־תיכוני בנייה

 זו. יפהפיה עיר של האופייני
 כראוי, מוחזקת אינה הדירה אך

ה מתפורר, שלה גג־הרעפים
מיב הופכת והיא מתקלף טיח
 הוא הבית בה. לדרים מסוכן נה

מקר ומינהל עמידר בבעלות
 לשפץ המסרבים ישראל, קעי

 תושב מביא אחרת תלונה אותו.
עו חשמלי תייל סחנין. הכפר

לסל ביקש כאשר בדירתו. בר
העבו עבור לשלם נידרש קו,
ש למרות לחברת־החשמל. דה

התיקון. בוצע לא עדיין שילם,
ה ).7.20( העדיף •
ה הראמאדן חידון של חידה
שהס שניים על מספרת ערב

 של עניין על ביניהם תכסכו
ש לשופט והלכו אדמה קניית

בחוכמה. ביניהם פסק
ה ).11.15( כועות •
ש בשבוע לשידור תוכנן פרק

 ג׳סיקה שודר. לא אך עבר,
 שמישפחתה למסקנה מגיעה

 ביקור עורך הסנדק מקוללת.
 ולהוציא לנסות כדי מרי, אצל

מח מקום על ידיעות ממנה
 מגיע בינתיים דני. של בואו
 של בתחפושת לבית עצמו דני

 ומנסה ברט מגיע אחריו רבי.
 אינה היא אך מרי, את לפתות
 ביקור עורכת קורץ לו. נענית
 מרגיש וזה טים האב אצל נוסף

 שבידה. סף על עומד שהוא
 בבית- ג׳ודי אצל מבקר דניס

ה קשה, בשורה ובפיו החולים
 תחושה עם ג׳ודי את מותירה

לחייו. טעם שאין

שישי יום
7 .27

 חקסמים עודם •
 במקום חדשה סידרה ).3.00(

 פרקים. שישה בת חיות, כאן
 הוא שלה והכוכב הסידרה מפיק

 את הנושא וילסון, מרק הקוסם
ביותר האהוב הקוסם התואר

וילסון :קסמים
3.00 שעה שישי, יום

טל כוכב הפך ואף בארה״ב
מלו מופע מגיש וילסון וויזיה.

 ותנועה, ריקוד הכולל טש,
ל במיוחד שנכתבו תמלילים
ומוסי קומיים קטעים תוכנית,

 בקסמים עוסק החל וילסון קה.
אז .13 בגיל כבר שכר תמורת

ל בחנות וזבן מדגים היה הוא
 ,1954 בשנת קסמים. אביזרי

 טלוויזיה בסידרת מופיע החל
בדא מקומית בתחנה משלו
 היה מכן לאחר שנים ושש לאס,

 מחוף־אל־חוף. טלוויזיה לכוכב
 ספר וילסון כתב לאלה בנוסף

הקסמים. תורת על
רוצה אבא כף *

ה של הערבי הסרט ).6.02(
 המספרת קומדיה, הוא שבוע

לארוסתו, צעיר של אהבתו את

כדת :פילדלפיה
9.20 שעה שישי, יום

 אולם, רבות. שנים שנמשכה
 בעסקי עוסק הצעיר משהחל

 הערביות והדוגמניות דוגמנות,
 מהלך נשתנה אותו, ״שיגעו״

מחזי הסרט, של בסופו חייו.
ה דרך אל ארוסתו אותו רה

ישר.
בכוח החתונה •

 של הראמאדן חידון ).7.35(
 הנישואין, במינהג עוסק הערב
ל לבתם קובעים ההורים שבו

להינשא. מי
שחר עם דפידדדפיה •

 את מתאר השני הפרק ).0.20(
 ג׳וזף של מישפחות התבססות

השח ג׳וזף, בפילדלפיה. פארי
 משירות מתחמק לין, דיוויד קן

 הוא מוסיקה. ללמוד כדי צבאי
השח אמריקאית, אשה נושא
 מילגת מקבל בות, קוני קנית

 את ופוגש בלונדון לימודים
 לוולין, מייפני מילדות, חברתו

פיליפס. שון השחקנית היא
 ).10.20( קונצרט •
 איי־ הכנר רוז, ליאונרד הצ׳לן

 איס־ יוג׳ין והפסנתרן שטרן זיק
לפסנ שלישייה מנגנים מוחין.,

 ,87 אופוס וכינור, צ׳לו תר,
ברהמס. מאת
 המוח את להשמיד •

מ מקגארם סטיב ).10.50(
 לצי מסייע אפס, חמש הוואי

צו אחר בחיפוש האמריקאי
ו הוואי במימי שנטרפה ללת

 מעבר הרחק מסתבכת העלילה
לצוללת.

שבת
7 .28

והמצאות חידושים •
 בתוכנית נושאים שני ).6.30(

 ומעמקי־ שמיים — הערב של
 כוכב־ על הנעשים מחקרים ים.

תג לגלות עשויים נוגה, הלכה
 כדור־ על האקלים לגבי ליות

 בינלאומי מחקר צוות הארץ.
מר לכריית דרכים עתה מחפש

ה במעמקי יקרות מתכות בצי
 מתחת קילומטרים שישה ים,

המים. לפני
כבורה הצגת •

ה מתחילה הערב ).10.05(
 סיר־ ארבעה בהקרנת טלוויזיה

 זה קשורים שאינם מתח, טי
 של עטה פרי עלילתי, קשר בזד,

הניו־זילנדית המתח סופרת

 הערב של הסרט מארש. נאו
 ניו־זילנדית שחקנית על מספר

ב כמלבישה העובדת צעירה,
לעלי ונקלעת לונדוני תיאטרון

 הקלעים מאחורי המתרחשת לה
 בתוכה המשלבת הצגה של

ה יש אשר התאבדות, מיקרה
 רצח. מיקרה הוא כי חושבים
 מופיע אלין, המפקח בתפקיד
 שחקן בייקר, ג׳ורג׳ השחקן

 אשר בריטי, וקולנוע תיאטרון
 קלאו־ באני טיבריוס את שיחק
דיוס.

ראשון יום
7 .29

מיל השווה האיש •
את קבוצת )•5.30( יונים
 למערב. עורקת רוסיים לטים
ברי בהם חושד אוסטין סטיב

 תוך ביניהם עצמו ושותל גול
 איגרוף. כאלוף בפניהם הצגתו
 קווירי, ג׳רי גם משתתף בסרט

מת בארצות־הברית, שהיה, מי
נודע. אגרף
 ).8.00( עכשיו תמול •

 מוקדשת הערב של התוכנית
הסאטי את וסוקרת לסאטירה

ש להקה מהקומקום, בארץ רה
 וחצי, שנה במשך קיימת היתר׳

 ראש. לניקוי עד ,1972 משנת
 סאטירה קטעי יובאו בתוכנית

 שראו כפי נושאים, אותם על
 בתקופות המצחיקנים אותם

 רבקה :המשתתפים בין שונות.
ורבי גור־נשטיין אלי מיכאלי,

יוצ כן התיאטרון. מועדון עיית
ראש. מניקוי קטעים גו

הרומנ נעלמה לאן •
שו זו שאלה ).8.30( טיקה

 ב־ נשאר הכל במיסגרת אלים
 המנסים וגלוריה, מייק מישפחה

 הנישואין בחיי רוח־חיים להפיח
 דבש לירח יציאה על־ידי שלהם
שני.

).10.00( הנגף אכן •
 הכורסה, תיאטרון מהפקות סרט

לפ משודר להיות צריך שהיה
שו לא אך אחדים, שבועות ני

 רו־ השחקן הוא אלפרד, דר.
 חנויות שלוש בעל ראד, נאלד

 אחת להפוך השואף מכולת,
 תימוטי, בנו לסופרמרקט. מהן

 מסוג הוא קוק, דיוויד השחקן
 תמיד אך המשתדלים, הבנים
 ומצליחים להיפך הכל עושים

 תי- מזמין השאר בין להרגיז.
מס נרות, אלף שלושים מוטי
 כאשר אך המישטרה, עם תבך

 בחברת־החשמל, שביתה פורצת
 בגלל רב כסף האב מרוויח
בנו. של הנרות
 ).10.50( מיזמורים •
 ההפקות חוזר, שידור שוב

 מח- להכין שמסוגלת היחידות
ה הטלוויזיה. של לקת־הבידור

 לוי, יצחק של לזיכרו תוכנית
הספ והרומנסות החזנות איש

 של בחסותו שזכתה רדיות,
 בין נבון. יצחק המדמה נשיא

יהורם בנאי, יוסי' :המשתתפים

 אברהם דמיארי, שושנה גאון,
חבו רוחמה, רז, רבקה פררה,

 האקדמיה מקהלת רננים, רת
 להקת רובין, על־שס למוסיקה

 שפיים קיבוץ של המנדולינות
נתניה. ותיזמורת

שני ום
7 .30

גי ).8.00( מורשה •
 הערב של הדת תוכנית בור
 שמסתכסך מי הכותל, רב הוא
 שלווים אזרחים עם פעם מדי

 הרב זה, מקודש לאתר הבאים
גץ. מאיר
 מסך גדול מסד •
 העיקרי חלקה ).8.30( קטן

ל הערב מוקדש התוכנית של
שבו לפני שמת ווין, ג׳ון שחקן

 יוקרנו השאר בין אחדים. עות
 שירה האיש מסרטיו, קטעים

 השקט האדם וואלס, בליברטי
 יוק- לווין, קשר ללא והמרשל.

בו של מסירטו קטעים גם נרו
קבוע. יוצאים דוידזון, עז

 איתן שהודך הענן •
ה הסידרה במיסגרת ).0.30(

 אנשים, גיל, צבי של חדשה
 אברהם הצייר של חייהם סיפור
 ה־ והמנתח, מירושלים, אופק,

 ששניהם קריספין, מאיר ד״ר
 ועד מאמצות במישפחות גדלו
הו את לגלות מתאמצים היום
האמיתיים. ריהם
).10.00( הטעם מה •
אמ תוכנית מפיקת לוץ, ג׳ודי
 החליפה כבר זו, ותרבות נות

התוכ שם את פעמים שלוש
היה שנקבע הראשון השם נית.

8.00 שעה

 שונה מכן לאחר ומלואו, אולם
 בשם מופיע ועכשיו וריח לטעם

החדש.

שליש• יום
7 .31

).7.00( למישפחה •
 לחודש מוקדשת זו תוכנית גם

ב המרכזית השיחה הראמאדן.
 של תפקידה על תתרכז תוכנית
 הצום. בחודש המודרנית האשה

 על ישוחח נובאני חאפז ד״ר
 גוף־האדם על והשפעתה אנמיה
 להכין כיצד תלמד חבש ואמיל
משעווה. דקורטיביים נרות
 שלי הסוד זה •

 תוכנית תורד בקרוב ).8.00(
תח לא במקומה המסך. מעל זו

 תוכנית ותוקרן בריבוע, 9 זור
 שאותה לגמרי, אחרת בידור

הר ההסרטה אולפני מכינים
אותה. שחק בשם צליה,
).10.20( גראנט לו •

 של הסרט על שידוע מה כל
שריפה. ששמו הוא, הערב

כן־סירא ויענקלה זינגר גירעון עכשיו: תמול
ראשון, יום


