
רביעי □1
11 .21

).0.32( לנוער מגזין •
נוש שני מביאה טווד עפעף

המיו בתוכנית מרכזיים אים
ל הדרכה האחד: שלה. חדת

 תיבת־דו־ לבנות כיצד ילדים
הג המיבצע על והשנייה אד,
 ילדי למען הטלוויזיה של דול

קמבודיה.
).7.00( אד כזר •

 ל־ תוכנית־טלוויזיה בעיקבות
 מחליט צפה, הוא שבה ילדום

 וויל־ צעיר. סייח לו אד'לאמץ
מתברר אך פוני, לו קונה בר

כ׳ורג׳ינה אדונים: על
8,30 שעה רביעי, יוס

אפי חולה רעה הוא הפוני כי
מש הוא עצמו. מאד יותר לו

 שגם עד לשכנים, ומפריע תולל
אותו. להחזיר מוכן אד

 ומשרתים אדונים על •
לחופ מגיע אדוארד ).8.00(

לנ ומחליט שעות 48 בת שה
 לדייזי. להינשא כדי אותה צל

 מסיבה נערכת החתונה אחרי
 אחר־כך ומיד המשרתים בחדר
 ליחידה לחזור אדוארד חייב
 יתכן כי יודעים כשהכל שלו,
רו שהם האחרונה הפעם שזו
 בלא- ג׳יימס בחיים. אותו אים
 הוא אולם בצרפת, נמצא מי

 הקשים בקרבות משתתף אינו
 שלו. הגדוד משתתף שבהם

 במשך עסוק הוא זאת תחת
 מיכתבים בכתיבת רבות שעות

 להתנדב המחליטה לג׳ורג׳ינה
כאחות.

חמישי יום
11 .22

שמיל החתול מועדון •
 שלל הערב מארח ).5.30(

הו התוכנית במרכז כוכבים.
 במקום שנמצאת זו של פעתה

 ציפי הילדים, בהערצת הראשון
להקת את תארח וזו שביט,

 בהדרכתה מנתניה הרקדניות
 בן השחק את בש, אסתר של
 ואת אורנשטיין שמואל 83ה־

 הכדורסל שחקן הערב, הפתעת
ברקוביץ. מיקי
).7.00( שאלה לי יש •

 ליח־ האגודה של פעילותה על
 יהודית־ער־ אגודה סי־אנוש,

 הדמוקרטיה כי הטוענת בית
 משותפים לחיים היסוד היא

 על שהסירטון כיוון בישראל.
ה למפיק הספיק לא האגודה
 מביא הוא למדן, יעקב תוכנית
מ התוכנית את חוזר בשידור

שעבר. שבוע
).11.25( כדעות •

הר בעיקבות המדוכא צ׳סטר,
 הרס ובשל ג׳סיקה של שעתה

 שלו, המיקצועית הקאריירה
 פעמים, כמה להתאבד מנסה

 דווקא הוא אותו שמציל מי אך
 ג׳סיקה על גוזר השופט ברט.

 מתוודה ואז מאסר, שנות 50
 קרול הרוצח. הוא כי צ׳סטר
 בדירה לגור נכנסים ודודי

 שוב מופיע כאן אך משותפת,
 ההומו- המאהב ספיליפס, דני

ג׳ודי. של לשעבר סכסואל

שישי יום
11 .23

 ).5.32(כאוויר ארמון •
לע ממשיכים המצרים הסרטים

 במצריים הילודה בבעיית סוק
ממ הצומחות העוני ובבעיות

 מרובת למישפחה בת נורה, נה.
מב יוסדה, השחקנית ילדים,

 המישפהה בפרנסת לעזור קשת
ההו לימודי את שסיימה אחרי
לגמ הופכת, המורה אך ראה.

 מפורסמת זמרת במיקרה, רי
עלי מתרחשת זו עלילה וסביב

 אכזבית רבות, אהבות שבה לה
יי מלבד וריקודים. ומוסיקה

 מרים גם בסרט משחקים סרה
 מוסט־ אמה, בתפקיד אדין מכר
פרחן. ומוסחן פהמי פא

 מצרים לדא שאיפה •
 הבאה חדשה סידרה ).3.20(

ה הלבן, הבית בשדות במקום
ב לבית־הלבן, היא אף נוגעת

תקו ביותר, הסוערת תקופתו
 הסידרה ווטרגייט. פרשת פת

 ועל זה בשם ספר על מבוססת
 מכר, רבי ששניהם מו, הספר

 ג׳ון של זכרונותיו את המעלים
 מתקופת מורין אשתו ושל דין

 רי־ פרשת בבית־הלבן. היותם
 מנקודת מובאת ניכסון צ׳ארד
 נעשה וכן היועצו של מבטו

 בסירטי הסידרה לצורך שימוש
 ווטר־ של המפורסמים ההקלטה

 82 במשך צולמה הסידרה גייט.
 ובלוס־אנג׳- בוושינגטון ימים
 חמש בת תקופה ומתארת לס,

 מונה כאשר ,1970 ממאי שנים,
 1975 ינואר ועד לתפקידו, דין

 שחרורו. על התבשר כאשר
 עשו הסידרה של התפאורנים

 שיחזרו כאשר מצויינת מלאכה
ה הסגול החדר את בדייקנות

 קמפ־ ואת הנשיא, של מפורסם
 ב־ לצלם יכלו לא הם דייוויד.

ב שבדיוק מפני קמפ-דייוויד,

השי שם נערכו תקופה אותה
 מצריים־ישר־ המשולשות חות

 דין בתפקיד אל־ארצות־הברית.
הז שין מרטי-ן השחקן מופיע

 מורץ אשתו .22 ממילכוד כור
 ראסל תרזה השחקנית היא

וב האחרון בטייקון ששיחקה
 מגלם טורן ריפ מיבחן. שעת

 טורן ניכסון. של תפקידו את
 לוהט פח גג על בחתולה שיחק

 מסינסנטי. ובנער רול בבייבי
 בבשרות שהופיע פלאנדרס אד

 הנשיא בתפקיד הלבן הבית
 תפקיד את כאן משחק קוליג׳

 פלאנדרס דין. של פרקליטו
 האוורד היי על בסרט גם שיחק

הישרא בטלוויזיה שהוקרן יוז
 את מתאר הראשון הפרק לית.

כא שאפר עם דין של פגישתו
ה את לשכנע דין מנסה שר

 חוזר אז אותו. לייצג פרקליט
מ לאירועים בפלאש־באק דין

 כיועצו מונה כאשר 1970 מאי
ה הרומן ולתחילת ניכסון של

אשתו. עם שלו סוער
 החדש העולם •

הפילהר התיזמורת ).10.05(
 של בניצוחו הישראלית מונית
 יצירתו את מנגנת עצמון משה

 מהעולם סימפוניה דבודאק של
החדש.

 (שעד הקטלנית כתי •
 לא. כן, לא, כן, ).10.50(

ל הטלוויזיה החליטה לבסוף
 חמש הוואי את מהמירקע הוריד
נו שינוי יהיה לא אם אפס.
האח הסרט יוקרן הערב סף,
רון.

שבת
11 .24

והמצאות חידושים •
ומהי פשוטה בדיקה ).0.30(

בש את לקבוע מאפשרת רה
היוול בטרם התינוק ראות לות
 ברחם. נמצא שהוא עוד דו,

כי ישראלי: הוא השני הפרק
 פרי הנותנים עצי-פרי לננס צד

 רק ומורכבים הראשונה, בשנה
פרי. נושאי מענפים

 כחשמלית רצח •
 יש בסן־פרנסיסקו ).10.05(

 לו־ ונאה, כושי מישטרה קצין
מג שאותו אלסדייל, ואן איס
 מייו הוא הוקס, רוברט לם

 הלבן. הבית בשרות מהסידרה
 את לחקור הוטל אלסדייל על

 עשיר, איל״ספנות של בנו רצח
 תפקיד את בחשמלית. שבוצע

 ת־ ג׳ון מגלם העשיר האב
 האב של שותפו ואילו דולף
ב ואגנר. רוברט השחקן הוא

 השוטר מציל החקירה מהלך
 היפה־ אחות־הנרצח את הכושי

לינלי. רול ק השחקנית פיה,

ש יום ן1רא
11 .25

).5.30( נדעם תיכת •
 ספרדית. למוסיקה מוקדשת

 הוא פנייה פקו הגיטרה אמן
 צור נועם מארח ולצידו הכוכב

הספר האסוציאציה להקת את
 את וגור, יעל הזמרת עם דית

הגי בונה ואת צעדים להקת
 אה־ יוחנן גדות מקיבוץ טרות

רונסון.
 ומציאות חזון הנגב •

ב הטלוויזיה דווקא ).7.00(
 סידרת להכין הצליחה ערבית
השינויים על מצויינת תוכנית

 בנגב שיחולו ואותם החלים,
 צוות החדש. המערך בעיקבות

ה עם בערבית הטלוויזיה של
 'התחקירניתמיכל, סרגיו במאי
 ברוע, דני והצלם אנילי דגנית
ומ בנגב אחדים שבועות שהה
 נופים :חדש לעומת ישן ביא

והער תוכניות עם וזכרונות
).8.00( להיט עוד •כות.

 אבל עבריים להיטים הפעם
בצבע. ישודרו אלה

 ).10.50( דישראלי •
 מרי של בעלה לואיז, ווינדהאס

לב ממהר ודישראלי נפטר אן
 כולל ברור, לכל ידה. את קש

 רוצה הוא כי עצמו, לדישראלי
 אך כספה, בגלל בעיקר בה

 הוא כי לו ברור הזמן במשך
ויק המלכה בה. מאוהב באמת
 אולם מדישראלי סולדת טוריה

הקרו ידידתו הופכת אחר־כך
 כשר־ה־ מתמנה דישראלי בה.

 בפרק מהסצנות אחדות אוצר.
 דישרא- של בביתו צולמו זה
ובכנסיית מוסיאון, שהפך לי,

 נישאו שם בלונדון, סנט־ג׳ורג׳
אן. ומרי דישראלי

נחזזחזס
11 .26

קטן מסך גדול מסך •
 (״טומי״) יוסף אם ).8.30(

האח ברגע יתעורר לא לפיד
 על סקירה בתוכנית תובא רון

 גם יוקרן כן גרמנים. במאים
 של החדש סירטו מתוך קטע
השוטה. קטמור, דאק

).3.35( ומלי קוכי •
 זכה נמלי שקובי בעובדה די

להע כדי רשות־השידור בפרס
שה אלא חוזר, בשידור לותו
 יצחק בצבע. יוקרן הוא פעם

ה הבמאי הוא ישורון (״צפל״)
 רחוב חבורת עלילת את מתאר

 ומלי. קובי של אהבתם וסיפור
 של חברתו קודם היתה מלי

ה הרחוב. נערי קבוצת מנהיג
 מיקצועיים, לא כולם שחקנים

 מיקצועיים היו לא לפחות או
 אחד, מלבד צולם, הסרט כאשר

 מדריך את המגלם אלפי יוסף
 מישל מגלם קובי את החבורה.
 מלכה דליה מלי את אזולאי,

שמואלי. שלום שלמה ואת

שליש• יום
11 .27

).7.00( למי־טפחה ס
ב הערב יעצבו הפרחים את
 יהיה הפנים עיצוב ליפה. תוך

כשה הילדים לחדרי מוקדש
 הילדים נוחיות על הוא דגש

מב המסיירת המצלמה והאם.
עותמאנה מוטיעה אצל קרת

 סניף את המרכזת קרע מכפר
בכפר. נעמ״ת
).3.35( פתח חטף •
ה קריין את מארח שלו מאיר
המס פרי, מנחם הוותיק רדיו
 מ־ הנדרש המיבטא את ביר

 המידה אמות ואת רדיו קרייני
 נראה חדשים. קריינים לקבלת
 הסבר עבודת לפרי שתהיה

רבה.
האיטל הסימפוניה •
 ישיר שידור ).3.42( קית

 בו־זמנית המשודר קונצרט של
היצי בטלוויזיה. וגם ברדיו גם
 הסימפוניה תהיה שתושמע רה

מנדלסון. פליכס של האיטלקית
 ותיז־י לאסט ג׳יימס •

 כמשקל־נגד ).11.25( מורתו
ה לאסט. עם תוכנית לקונצרט

אח להקת בד. מתארחים ערב
 מי בייקר ג׳ורג׳ האדם, וות

 אני בסידרה כטיבריוס ששיחק
ה בסידרת וכבלש קלאודיוס

 לא ששודרה הניו־זילנדית מתח
 הזמר את וכן בטלוויזיה, מכבר
איגחיסיאם. חוליו

מנתניה ולהקה שביט ציפי :שמיל החתול מועדון
5.30 שעה חמישי, יוס
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ניכסון של ההתפטרות מיכתב :.מיצרים ללא שאיפה
9.20 שעה שישי, יום

ושמואלי אזולאי :ומלי קוכי
9.35 שעה שני, יום


