
רביעי יום
8 .29

 ).11.50( וג׳ונס סמית •
 במיסג־ האחרון הקולנוע סרט
 החופש של הבוקר שידורי רת

ל המערבון הבוקר, הגדול.
וג׳ונס, סמית ילדים
 ).0.32( לנוער מגזין •

 את גם המעניין נושא על דיון
 היהודים, וההורים בני־הנוער

 אל־ עדלי הערבים. רק לא
מנצ סאלם ולילא מלוד כרדי

ה הנים דמי נגד טוענים רת
מההו מקבלים שהם נמוכים

 אמיל הנער של והוריו רים,
ה על משוחחים מעכו עספוו
בכללה. שיטה
ומשר אדונים על •
 אחד, לילה ).8.00( תים
ל מתכוננים שהמשרתים שעה
 דפיקה רוז שומעת לילה, שנת

ה את ומזהה האחורית, בדלת
 כ־ מקור והרועד הרעב אדם

 לפני שעזב משרת אלפרד,
 רוז בבית. העבודה את שנים

ש כדי לבית אותו מכניסה
 ששאר מבלי ויתחמם, יאכל

 היא כך. על ידעו המשרתים
 ומביאה במחסן, אותו מחביאה

צי שם שיש בטענה אוכל, לו
 מגלה האדסון אך פגועה, פור
 את לעזוב לו ומורה האמת את

הועי רוז של תחנוניה הבית.
 כי בטוח שהאדסון למרות לו,

גרמני. מרגל הוא המשרת
 אנגליה מעל להכות •

 סיפור ישן, סרט ).10.05(
 לבין בריטי אציל בין אהבה

 אליז־ ,המלכד של לווייתה בת
 מילח־ רקע על הראשונה בת
 הכוכבים ספרד. אנגליה מת
 ויוו־ אוליבייה, לורנם סיר הם
רובסון. ופלורה לי יאן

חמישי יום
8 .30

).0.00( העניינים מה •
 המגישה של הבכורה הופעת

 יהודית התוכנית, של החדשה
 רינת את המחליפה בן־יעקוב,

 תחילה תוכננה בן־יעקוב רז.
ה של בטלוויזיה רצף להגשת

 אריה מדריכה, אולם מבוגרים,
או לזרוק שלא החליט אורגד,

ש כפי אחת, בבת למים תה
גליה חדשה לקריינית עשו

קו אותה להעביר אלא נתיב,
ב העניינים מה בתוכנית דם

הצלחה.
 סנדי ).0.32( פדיפר •
 להקת מפני מסתתרים ובאד

ה לאיזור שהגיעה כרישים
הדול וחבריו ופליפר שמורה

אותם. מצילים פינים
 .0.35( ג׳י אפס •

האסטרו של הקטנות הצרות
מפיק על־ידי נחקרו נאוטים

ן 1 4:8! •—

 סטיוארט הזה, התעודה סרט
 שבועיים במשך ששהה האריס,
 טכסאם. ביוסטון החלל במרכז
האסטרונאו את חקר האריס

 חיי על בסקאיילאב ששהו טים
 ה־ את ניתח שלהם, היום־יום
בסר וצפה הרפואיים דו״חות

 ה־ חוקי כאשר שצולמו טים
ה על חלו לא גראוויטציה

אסטרונאוטים.
 ).11.20( בועות •

ב כיום ביותר הטובה הסידרה
 לנקוט מחליט דני טלוויזיה.

 את לחסל כדי דראסטי בצעד
 שלו המתמדת הבריחה פרשת

לבי לפרוץ ומתכנן מרוצחיו,
 עליו שהוציא לבקוביץ׳ של תו

 עי- לשוחח על־מנת ״חוזה״,
 ב־ אי־שם מגלה בינתיים מו.

 ששמה שוודית אשד, אקוואדור
 בעיתון הידיעה את אינגריד

ומבש קורין, של מעצרה על
 מיד יוצאת שהיא לבעלה רת

לאמריקה.

שי יום שי
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נמל־התעו■ יפהפית •
 של הערבי הסרט ).0.02( פה

 שבוע, בכל כמו הוא השבוע
ש אלא ואהבה, מתח עלילת
 במילחמת המתח מתובל הערב

הבר בתחום הפועלות כנופיות
אח וחפצי־ערך יהלומים חות
 נדלאא הם השחקנים רים

יוסף. וחסאן פתחי
).0.20( המהגרים •

 מעתה את המחליפה הסידרה
 שבסידרה רק חבל עולם. ועד

 ארוכים הפרקים אין זו חדשה
 מהצופים שיחסכו כדי מספיק

ש כפי אפס, חמש הוואי את
 הסידרה שהוקרנה בעת היה

 על מבוססת הסידרה הקודמת.
 האוורד של רב־המכר סיפרו
 גיבורי אחי את שכתב פאסט,

 ומבוססת מסדה, ואת התהילה
 של קלאסי הצלחה סיפור על
 באמריקה, לו שבנה מהגרים בן

 בלתי- אפשרויות המעניקה
 עסקים אימפריית מוגבלות,

 שני לווטה, ואנה ג׳הף אדירה.
מגי נועזים, איטלקים מהגרים

 אחר בחיפוש לאמריקה עים
 יותר. וטובים חדשים חיים
 באמריקה כבר נולד דן, בנם,

 קשה לעבודה חינוך ומקבל
 חשבון על אפילו ולחריצות,
ה האדמה ברעידת ההשכלה.

ניס- סן־פרנציסקו של גדולה

 נותר הוא דן. של הוריו פים
חרי ועם אחת, דייג סירת עם

 ומעט הטבעית פיקחותו צותו,
סי את והופך משותפו, עזרה

אדי אמפריית־ספנות הדייג רת
פו הוא צמיחתו במהלך רה.
בנק של היפהפיה בתו את גש
 סלדון. ג׳ין עשיר, אמריקאי אי

ה מגלם לווטה דן תפקיד את
 שהוא מאכט, סטיבן שחקן
ד״ר הוא מאכט סיפור. עצמו

ב לשעבר ומרצה לסיפרות
 לזנוח שהחליט קולג׳ קווים

 למישחק. ופנה הסיפרות את
 המקהלה נערי בסרט הופיע הוא

 לאנטבה בפשיטה ובטלוויזיה
 הופיע כן שחוקים. ומטבעות

 ב־ באפיזודות אורח כשחקן
 השווה האיש קוג׳אק, סידרת

תפקיד את וקווינסי. מיליונים

סטיבנם הממזר:
10.05 שעה שבת,

מגל סלדון, ג׳ין הבנקאי, בת
גלס. שרון השחקנית מת

 קאמרית מוסיקה •
 ליאו־ שטרן, אייזק ).10.10(

ג׳ין רה נארד מנג איסטומין ויו
 3 מיספר השלישיה את נים

לברהמס. 101 אופוס
במצולות מזימות •

האמרי בצי קצין ).11.35(
 של סיפונה על המשרת קאי

ו הוואי חוף על נרצח צוללת
צול מתגלה לכך בסמוך בערך

 מק- לחוף. סמוך מיסתורית לת
ה כי חושד לורד, ג׳ק גארט,
מיק מאשר יותר מסובך עניין

צודק. והוא בודד, רצח רה

ת שב
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והמצאות חידושים •
מוקד הערב התוכנית ).0.02(

ה מילחמת אחד: לנושא שת
המאיי באצות־המים מדענים

 והמזה- המים, !נתיבי על מות
 מאפשרים היו אם אותם. מות

ה היה להתפתח לאצות־המים
 נהרות לאסונות. גורם דבר
 תע־ כמו ותעלות הנילוס כמו

 היו ותעלת־סוויס לת־פנמה
 הבילהרציה למעבר. נחסמים
 מתפשטות היו אחרות ומחלות

מתו מים ומקורות באפריקה,
 ובתאילנד בארצוודהברית קים
הבינ במרכז מזדהמים. היו

 בגיינסוויל לעשבי־מים, לאומי
מדע צוות התכנס שבפלורידה,

 הוויאט־ של בראשותו נים
ל כדי יאן ואן הדיר נאמי,
ל וזולות יעילות דרכים מצוא

בתופעה. הילחם
 ).10.05( הממזר •
 סוף מוקרן רבות דחיות אחרי
 שני מתוך הראשון, הפרק סוף

 בן סרט הממזר. של פרקים
 רב־המכר פי על פרקים שני
םייקס. ג׳ון של

ראשון יום
9 .2

מיל השווה האיש •
ארבע- בן ילד ).5.30( יונים
מג שאותו לוסוול, דני עשרה,

 הורן, לני הצעיר השחקן לם
ה חדש חומר במיקרה מגלה
 סטיב הנפט. תחת לבוא יכול

ל מוזעק מייג׳רס לי אוסטין,

עדי שגורמים כדי עליו שמור
אותו. יחטפו לא נים

).8.00( פתוח בית •
 הישראלית בטלוויזיה כאשר

ב זה על עוברים נכשלים,
 צורב, הכישלון כאשר שתיקה.

 אלא התוכנית, את מסירים לא
 מיבנה לה שנותנים טוענים

 קרה כך אחרת. ומתכונת חדש
 רבקה של החדשה תוכניתה עם

עור שלא פתוח, בית פרידמן,
משי אלא ביקורת, אפילו רה
החלי פרידמן וגיחוך. כתף כת
 אך המיבינה, את לשנות טה

 המתכונת בתוכנית. להמשיך
 להצלחה ערובה היא החדשה

 רשות־השידור: קברניטי אצל
 של הכל-יכול הבום עם ראיון

 זבולון החינוך שר הרשות,
 על יענה הפדאגוג המר המר.

 ההורים בין הקשר כמו שאלות
האינטגר בעיית לבית־הספר,

 האנת־ המר, את יראיינו ציה.
והעי בן־דוב שמואל דפולוג
לנדם. דורית תונאית
שד המלאכיות •

מנ כאשר ).10.05( צ׳ארלי
 כתבת־הרדיו את לרצוח סים
 לינדה השחקנית ואנס, ג׳וי

ה אל תחנת־הרדיו פונה דאנו,
נשל קלי, צ׳ארלי. של חברה

ה של מקומה את- למלא חת
דו שקולותיה מאחר שדרנית,

 נשלחות וסברינה כריס מים,
האיו מיכתבי בעניין לחקור

השדר שקיבלה הרבים מים
 בקווילים, החשודים בין נית.

 טייס לאצ׳ר, טיילור השחקן
התחנה. של ההליקופטר

).10.50( קצר סרט •
 של פתע בוחן סרטים, שני

 ריבלין ליאורה עם ארוך יונתן
חב שני בין מיפגש ככוכבת.

 ממושכת. העדרות אחרי רים
 בפרס שזכתה ריבלין מלבד

משתת זה, בסרט מישחקה על
 סדנרה רוטשילד, מאיה בו פים

 רשף. ופולי מונטה אלכס שדה,
 ריצה, בוקר הוא השני הסרט

 זקס יהודה של תסריט פי על
יהו של ובבימויו עברון ואבי

 הראשיים בתפקידים זקס. דה
הנגבי. ואמי פניני אבי משחקים

1ש יום
9 .3

 מרחוב החבובות •
מאר ).8.30( ההפתעות

 רדרייגב, לין את הערב חות
 רד־ ו.נםה של הקטנה אחותה
רייגב.
 קודם אחת •טעה ס

 השעה של היורשת ).0.30(
ה בבעיית עוסקת השלישית

ב ישראל מדינת של בעיות
התוכ החובבנות. .70ה־ שנות

 ״האילתור״. לכך קוראת נית
ב שיהיה והצוות עילם יגאל

 השאלה על לענות ינסו אולפן
 מערכת שכל בכך אשם מי

 איל- על מבוססת בארץ החיים
 וחובבגות. חוסר־תיכנון, תור,
 סרט הכין בורנשטיין יגאל

מאלתר. של מפינקמו בשם:

שי יום שלי
9 .4

).7.00( למישפחה •
כי שברור אחרי עתה, רק

 למישפחה המקבילה התוכנית
כיש היא העברית בטלוויזיה

נכו להעריך אפשר חרוץ, לון
 מיקה של הצלחתה את נה

 זו בתוכנית המתמידה רביד
המו עובד אחדות. שנים כבר
 פאו־ ,בנצרת לביטוח־לאומי סד
האבט דמי את יסביר קנג׳ זי

 מראיינת היא סמעאן אמל לה.
 טבילת את בטלוויזיה, חדשה
 בראיון תעשה היא שלה האש

 הערבי החינוך מנהל סגן עם
 חידר, עלי החינוך, במישרד

 וחידושים שינויים על שיספר
 ב־ החינוך למערכת שיוכנסו

 ה־ בשנת הערביים בתי־הספר
ה מדור החדשה. הלימודים

 שמלות על דגש ישים אופנה
החגו אשר אחיד, בצבע קיץ
ה המגע את להם נותנת רה

אחרון.

 שעיצבו מנהיגים •
).8.30( העולם פני את

 הוא דה־גול דה־גול. שארל
בהיס הבודדים המנהיגים בין

פע שנקרא העולמית טוריה
ל גדול, זמנים בהפרש מיים,

 הפעם מולדתו. את ולהציל קום
 של בפרק שתוארה הראשונה,

להת התייחסה שעבר, השבוע
החופ הכוחות בראש ייצבותו

 על- הכבושה צרפת של שיים
 השנייה, הפעם הנאצים. ידי

מת הערב, התוכנית דנה שבה
 שאיים אלג׳יר למשבר ייחסת
.1958 בשנת צרפת את להרוס

דמון וקטרין הלמונד קטרין :בועות
11.20 שעה חמישי, יום




