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 נו ש•, הסיקצוע סודות ס
 לילדים חובה סרט *.ס).0(

 מתאר הסרט דיסני. וולט אוהבי
 הדרך ואת הייצור תהליכי את

האנימציה. סירטי מפיקים שבה

 בבית ).7.00( אד מד 6
 חיות שתי כבר יש ווילבר

 מגיעה אד למר בנוסף מדברות.
 התוכי עם ווילבר של הדודה
 אד את המעצבן שלה המדבר
 מעצבנת שהדודה כמו בדיוק

שבמישפחתה. בני־האדם את

 ומשרתים אדונים על •
 לשדה־ יוצא ג׳יימס ).8.00(

 ממתינים וריצ׳ארד והייזל הקרב
 בתחילת ממנו. לידיעה בדאגה
 פליטים של בעיה היתר. המאה

 הייזל מקמבודיה. לא מבלגיה,
 לשכן בולט באי־רצון מסכימה

כש בביתה. פליטים מישפחת
 רי־ מסרב הפליטים מגיעים
המגו באגף אותם לשכן צ׳ארד

 לאגף־המשר־ אותם ושולח רים
אוה לא משרתים גם אך תים.
 מבעל- ודורשים פליטים בים

אותם. לגרש הבית

 דרמה ).10.05( מנעים ©
 שכיחה עלילה בעלת אנושית

ארכיאו הניצחי. המשולש על
 חייהם למערכת חודר צעיר לוג
 שנה. 15 כבר הנשוי זוג של

ה היא בסרט המייוחד אולם
 ע׳ל־ידי בויים שהוא עובדה,
 בו ומככבים ברגמן אינגמר
 אנדרסון ביבי גולד, אליוט
פון־סידוב. ומקס
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 דרשות האזרח כין •
 הבחירות לפני עוד ).7.00(

 בין הסכם נחתם האחרונות
 יאסיף בכפר המקומית המועצה

פתי לשם המתנ״ס מרכז לבין
 נבחרה בכפר. קהילתי מרכז חת

 בוטל. וההסכם חדשה מועצה
 על מחקר ערך בחלול זוהיר
ההסכם. ביטול סיבות

הסרט ).0.35( חייקים •

וג׳ונסון קאלוור
10.30 שעה חמישי, יוס

ש מהשבוע נדחתה שהקרנתו
הכדורסל. מישחק בגלל עבר

 את הכיר נ׳ורג׳ דויד $
 שילה ליידי ).10.50( אכי

 ג׳ונ־ סיליה השחקנית בוטרוייד,
 כשהיא לכותרות מגיעה מון,

ה־ הכביש אם להתאבד מאיימת
58

 אחוזת דרך יעבור החדש עוקף
 מגלם שאותו בעלה, אבותיה.

 ה־ בני ושאר קאלוור, רולנד
 מאיומה, משועשעים מישפחה

 הזמינה היא כי מגלים שהם עד
וארון־מתים. חלקת־קבר לעצמה

 מרי- ).11.20( כועדת 9
 הקונגרס חבר של אשתו לין,

ומ ויונים, וולטר את מפתיעה
 יסתיים, לא הרומן אם כי איימת

 תמונות לעיתונות תעביר היא
 מה- שרכשה מאד מסויימות

 המקורית האמא אינגריד, סחטן.
 השופט את מארחת קורין של

 נגד עליו להשפיע כדי פטריליו
 מבית- נעלם ברט ג׳סיקה.
 בני מגיעים וכאשר החולים

 מופיע הוא למוסד, המישפחה
 טים האב סודו. את ומגלה שוב

 על לה ומספר אמו את מבקר
 למען ישו את לעזוב החלטתו

 מתייצבת ובבית־המישפט קורין
ג׳סיקה. נגד הפתעה עדת
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 בסרט ).5.52( השועל •
 הכל. יש השבוע של הערבי
ורכילו חשדות אהבה, בילוש,

 מומלץ וכלות. חתנים בין יות
הערביים. הסרטים לאוהדי

 ).10.20( מאיירליגג •
 של הטראגי אהבתם סיפור
 הארכי- האוסטרי, העצר יורש
 מריה ואהובתו רודולף, דוכס

 חלקים בשני יסופר פון־וטסרה
 הראשון בחלק כוכבים. ובשלל

ה מגלם אותו רודולף, מוצג
משוע כאדם שריף עומר שחקן

 דלים הפרטיים חייו אשר מם
 הוא הציבורית. פעילותו כמו

 היפה־ השחקנית במריה, פוגש
ל ומשוכנע, דנב, קתרין פיה

 כי עצר, יורש שהוא מרות
 חייו. אהבת את גילה בזאת
 משתתפים ולדנב לשריף בנוסף

 גארדנר. ואחה מייסון ג׳יימס גם
יאנג. טרנס הוא הבמאי

11 .3
זהמצ־ חידושים עד •

ת  1975 בשנת ).0.02( או
 חללית ברית־המועצות שיגרה

 נוגה, כוכב־הלכת את שצילמה
 ארצות־ שיגרה 1978 ובשנת
 פיוניר מיבצע במיסגרת הברית,

 אשר לנוגה, חלל מעבדות שתי
 מימצאים. שלל עם משם חזרו
הטל שידרה שנה חצי לפני

מ זה פרק הישראלית וויזיה
 הוא ועתה והמצאות חידושים

חוזר. בשידור משודר

הכית־הדכן כשירות •
 רוג׳רס, וליליאן מגי ).10.05(

 אגאמם ולסלי קול אוליביה
 השחיתות את הערב מתארות

 החלש הנשיא של שילטונו תחת
 מגלם אותו הארדינג, וורן

 מתגלים כאשר קנדי. ג׳ורג׳
 כמה מתאבדים מעשי־השחיתות

 עצמו והוא הנשיא של מעוזריו
 פלורנס, אשתו בפתאומיות. מת

מסר הולם סלסט מגלמת אותה
 ואת הבית־הלבן את לעזוב בת

 לשלטונו הראשונים השבועות
 קאלווין החדש הנשיא חייב

 פלאג־ אד השחקן הוא קוליג׳,
 ז כאשר מבית־מלון. לנהל דרס,
 מביא הוא לבית קוליג׳ נכנם
גראנט, לי גרייס, אשתו את עמו

ותר כלבים חמישה בנים, שני
 לשתי מתגלה קוליג׳ נגולות.
 דק חוש־הומור כבעל הנשים

 בהור־ רב זמן המבלה וכקמצן
 מיש- על במיטבח. אות־חיסכון

 מות — אסון נוחת הנשיא פחת
 להת־ מביא המתוח המצב בנם.

 משק- מנהלת של פטרותה
מאמ את מחדשת ומגי הבית,

 להצטרף ליליאן את לשכנע ציה
 קוליג׳ אחרי הבית־הלבן. לצוות
 הובר, הרברט כנשיא נבחר

 גייטס. לארי מגלם שאותו
 השחקנית היא לו, ואשתו גייטס

 היא שבחיים סטרלינג, דאן
אמי נשיאים שני של צאצאית

 וקווינסי אדמס ג׳ון תיים,
 קודרת אווירה משרים אדאמס,

 לאווירה המתאימה הבית, על
 של בארצות־הברית הכללית

המשבר. שנות

ראשון יום
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ת כאן ס  כדי ).5.50( חיו
שערו יקים לא הצעיר שהדור

 מהמסך הטלוויזיה הורידה רייה
 השווה האיש הסידרד. את הקטן

 והסיד־ בהסתר, כמעט מיליונים
 במחסני אשר חיות, כאן רה

 רבים פרקים עוד יש הטלוויזיה
 סטיב במקום תשודר שלה,

אוסטין.

 ה■ ■מרחוב החבובות ©
 עורכות ).8.50( חפתעדת

 כאשר ממש של הפתעה הערב
הסרט כוכב את מארחות הן

סטלונה. סילבסטר רנקי,

ה הופעת ).8.55( די 6
 דוקומנטרית תוכנית של בכורה

 תאונות מניעת על שבועית
 הטלוויזיה של המענה דרכים,

 זה לי הגדול, הרדיו למיבצע
 דקות חמש במשך יקרה. לא

 נפגעי ירואיינו שבוע מדי
 אנשי שכולים, הורים תאונות,
המפיק תנועה. ומומחי מישטרה

רכן די:
8.55 שעה ראשון, ינס

 הערב מביא רבן מתי והבמאי
 את ששיכלו הורים עם שיח

בתאונת־דרכים. בניהם

ה ).0.50( קמבודיה 0
 לה הציק הטלוויזיה של מצפון
להצ זאת בכל החליטה והיא
 לפליטי העזרה למיבצע טרף

 מודיעים הרצף קרייני קמבודיה.
 עובדי כי תמים שבוע כבר

 המופע את תרמו הטלוויזיה
 ה־ וגם גילעדי אלכס שמפיק
הראשו מהשורה כולם אמנים,

 בארץ, הקל הבידור של נה
 כניסה כרטיס חינם. מופיעים

התרבות בהיכל שייערך למופע

 הצופים בעוד לירות 350 יעלה
 מטה עם להתקשר יוכלו בבית

ולת בירושלים, שיוקם מייוחד
 למען כסף השידור במהלך רום

 בתל־ באולפן קמבודיה. פליטי
 עם לונדון ירון ישוחח אביב

קט לכסות כדי שונים, אישים
 עצמו. המופע בזמן מתים עים

 מפני לבן בשחור ישודר המופע
אינה הישראלית שהטלוויזיה

 את גם בצבע לצלם מסוגלת
האולפן. את וגם המופע
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 ).8.50( וחצי שמונה •
 תוכנית לחדש נוסף ניסיון

כש ואמנות, תרבות לענייני
 שכבר מי הוא המחדש הפעם
 אפריים דומה תוכנית ביים
 ה- הוא התוכנית מנחה סטן.

 על ביותר האהוב סטיריקאי
 ודומיו, לפיד (״טומי״) יוסף

עוזיאל. מאיר

(ש־ האחרון העמק *
 כוכב הוא שריף עומר ).0.55

 שיחק הוא בטלוויזיה. השבוע
 הששי ביום שהוקרן במאיירלינג

 שבו זה, בסרט וגם האחרון,
 שהפך לשעבר, מורה מגלם הוא

 בכפר קטן. לכפר ומגיע קבצן
 שודדים קבוצת פוגש הוא

 הכפר, את לשדוד המתכוונת
 את לשכנע מצליח הוא אך

 קיין מייקל השחקן מנהיגם,
 ראש־הכפר, הרעיון. על לוותר
 נייג׳ל השחקן מגלם שאותו

 יפה־ פילגש מחזיק דבנפורט,
 בול־ פלורינדה השחקנית פיה,
 מנהיג גם חושק שבה קן,

 היפהפיה הפילגש על הכנופיה.
 והשודד קוביות הטלת נערכת

 המתח את שמעלה מה בה, זוכה
 מארב. להם מציב הכפר
 אנשי הצבא, מגיע לפתע בכפר.

ראש־ אך מסתלקים, הכנופיה

שלישי יום
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 ).7.00( למישפחה *
העו מלכודהשלום את מארחת

אחרי למצריים לנסוע מדת

 ססגוני. בטכס בכתר שזכתה
 רופא־העור, עדנאן, מאל כ ד״ר

 בין הפטריות בעיית על ישוחח
 תצוגת־האופ־ הרגליים. אצבעות

 בה ויוצגו לחורף תוקדש נח
חצ חליפות מיכנסיים, חליפות

 כמובן שזורים ערב ובגדי איות,
 כסף וקישוטי נוצצים בהדפסים

וזהב.

 ).0.55( פתח חטף •
 שלו, עודד את מארח שלו מאיר

 המספר מישפחתו, קרוב שאינו
 בית- כתלי בין העברית על

החולים.

קלצ׳קין רפאל כראוו •
 רפאל לשחקן מחווה ).0.45(

 דווקא הערב המראה קלצ׳קין
 של ידועים הפחות הצדדים את

 את והשירה. הריקוד כשרונו:
 לוקה, ג׳טה מכבדים קלצ׳קין

ו בהרב מנשקה לסלאו, חנה
 קטע וזמרים. רקדנים להקת

 ריקוד הוא בתוכנית מייוחד
 המחול להקת חברי המסכות.
 כשכל לקלצ׳קין אותו מקדישים

 מסכה לובש מהרקדנים אחד
 מתפקידיו אחד את המסמלת

 של התה כבית קלצ׳קין של
 ונישואי הצל ילדי אוגוסט, ירח

פיגארו.

 רחוק מעולם כמו •
 של בצבע שידור ).11.25(

העדות. פולקלור על סידרה
 את כתב חקר, טיאנו, אילן

 הסידרה את וביים התסריט
 והריקודים הטקסים את שתביא

 במקום בישראל, העדות בני של
 עלי של ירידתה עם שהתפנה

מהמסך. כותרת

ורקדנים קלצ׳קין בראוו:
9.35 שעה שלישי, יום

ובולקו קיץ האחרון: העמק
9.35 שעה שני, יוס


