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שחקים מלכודת • כ

 של עולמו בסידרה ).5.30(
 וסנה אם על סרט דימני וולט
קטן. שדודתעופה להם שיש
שרתים אדונים על • ומ

 לטיימס כותב ג׳יימס ).8.00(
לפ בבקשה לממשלה ופונה

 הגברים אלפי למען מיד עול
 ועתה המולדת למען שלחמו

מש בעוני וחיים מובטלים הם
 סערה מעורר המיכתב ווע.

 ד,מיפ־ ואנשי גדולה, ציבורית
 לג׳יימם פונים השמרנית לגה
רי- לשורותיה. שיתגיים כדי

 הגלילים. שבו למיפעל עצמה
 למכשיר מתייחם השני הפרק
לנ לעזור כדי שהומצא חדש
 נשים ללדת. סכרת חולות שים
 מתמיד לפיקוח זקוקות אלה
ב הסוכר כמות תשתנה שמא
 ותסכן לתינוק תזיק אשר דמן

 מאפשר החדש המכשיר אותו.
 החלק עליהן. מתמיד פיקוח

אוטומ חייגן מביא הישראלי
 בארץ, שהומצא לטלפון טי

המחייגים. על להקל המבטיח
ת • א צ שכת כ  ).8.00( ח

האו של 25וד ליובל מוקדש
 ב־ בר־אילן הדתית ניברסיטה

מש שבה בתוכנית, רמת־גן.
מו וסטודנטים, מרצים תתפים

 ראשי חי!נוך קצין שהיה מי פיע
 (״מורלה״) מרדכי צה״ל של

 מילח־ אחרי כמנחה. בר־און
 על עברה יום־הכיפורים מת

 דתית התעוררות עצמו בר־און
מסויימת.

 מהסרטים הנערה •
מר־ ביל ).10.15( הישנים

 דון השחקן מגלם שאותו טין,
 רא- תוכנית מפיק הוא מורי,
להולי ויוצא בטלוויזיה יונות

 קרו- את למצוא מנת על ווד
 מגלמת שאותה פארקר, לין

שח גרהם, גלוריה השחקנית
 באורח שנעלמה יפהפיה קנית

 חיפושיו במיסגרת מיסחורי.
 אמרגנה של לביתו מגיע הוא
 תוקף שם אולם קרולין, של

 את מאבד והוא אלמוני אותו
 הוא מתעורר כשהוא הכרתו.

האמר של גווייתו את מוצא
 ומי שלו, ההפקה עוזרת גן.

 פולה כחברתו, גם שמשמשת
השח מגלמת אותה ווסטהולם,

לה מנסה סטיבנם, לווין קנית
 החיפושים, מהמשך אותו ניא
 למצוא בדעתו איתן הוא אך
 דבר של בסופו השחקנית. את

ומג אותה מוצא כמובן, הוא,
היא שבה מסתורין פרשת לה

ת כילדותם וטרי סווילם, :גכהים אנק
10.20 שעה שישי, יום

 ).3.00( דוליטל ד״ר •
 לילדים חדשה סידרה תחילת

 הילדים ספר על־פי באנימציה
 החגבים הראשון הפרק הידוע.
 דו- הד״ר באים. החגבים באים
לאי מפליגים וחבורתו ליטול

ת חידושים • והמצאו
 קורה רבות פעמים ).6.30(

נשח ענקיים מתכת שגלילי
לחרי למכון לקחתם ויש קים
חו ניידת חדישה מחרטה טה.
ב־ ובאה זה עצום מאמץ סכת

ת: אכיו מל פוסט ה
10.50 שעה ראשון, יום

 זול• בסרט מופיעים מעורבת.
 סירטה מפיק בתפקיד פיג׳ין טר

 והשחקנית קרולין, של האחרון
ב דה־קרלו איבון המצויינת

לדירה. חברתה תפקיד

ראשון יום
2 .0<

ת • כו כו ח  מרחוכ ה
ת עו ת הפ  שידור ,8.30( ה

את הערב מארחות כצבע).
מור. דדלי
).10.00( הרוח נגד •
 אחרי באכזריות. דוכא המרד
 ניר־ גדוד מגיע המרד דיכוי

 גרוויל סגן לאיזור. סאוולס
וש והוא קרקעות בעל הופך

 הרום משקה את מגלים כמותו
בעז למטרותיהם. לנצלו כדי
 מסממים הם שבו הרום, רת

 בעלי של חושיהם את ומקהים
 לרכוש מצליחים הם האדמות,

ול במיוחד זול במחיר קרקע
פיאודלים. הפוך

גוריון שמיל:
5.30 שעה חמישי, יום

 לרעיון, מסכים אינו צ׳ארד
 אינו ג׳יימס שלדעתו משום

 אך פוליטיקאי, להיות מתאים
 לקא- פתח בזה רואה ג׳יימס
בינ ומכובדת. חדשה ריירה
 ודייזי אדווארד מבקרים תיים

 מתקבלים המשרתים, באגף
 ברידג׳ס מיס על-ידי בחמימות
 אדור־ הדסון. על־ידי ובקרירות

 כי פנים להעמיד מנסה ארד
 דייזי אך אצלם, שפיר הכל

מוב שניהם כי ומודה נשברת
וחסרי־כל. טלים
קודת •  ).8.50( חן נ

וב בבירכת־רם הערב מסיירת
לחרמון. בדרך האתרים שאר
 ).10.05( הרוצח •
 של סירטו אוקלי, אני הסרט
ל מיועד היה סטיבנס ג׳ורג׳
האח ברגע אך הערב, שידור

הטכ איכותו כי הבחינו רון
 והחליפו טובה, די אינה נית

 דאן של בכיכובו בסרט אותו
 מפק- של תפקיד המגלם גאבן

ש רוצח המחפש קח־מישטרה
מפק עם ונאבק מהכלא נמלט

משי מרוצים אינם אשר דיו
שלו. החקירה טות

שי יום חמי
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שמיל החתול מועדון •
ה שזכתה התוכנית, ).5.30(

לתוכ דויד כינור בפרס שבוע
 מארחת לילדים, טלוויזיה ניות

 השחקן־זמר־פנטו- את הערב
 עם יחד גוריון. ישראל מימאי
 עדי נידח גם מופיעה גוריון

פנטו מופע עורכים והשניים
לילדים. מימה
 ).6.32( חליל סיפורי •
במי מיוחד ארגז בונה חליל

ה בניית כדי ותוך במינו נו
 אפריקאית אגדה מספר ארגז

ארגז־הצדק. על
שות האזרח כין •  לר
כו את שוב מוכיחה ).7.00

התוכ צוות הטלוויזיה. של חה
ה על כתבה להכין החל נית
הכפר צפת, ליד עכברה, כפר

וסיד דורה :כמוה התפוצצויות
9.30־ שעה חמישי, יום

 על-ידי ביותר המוזנח הערבי
בסי שרותים וחסר השלטונות

 חשמל, כמים, ביותר סיים
 וביוב. בניה היתרי גישה, דרך
 הכתבה את לצלם החלו מאז

לפ חל חודשים כחמישה לפני
 הממשלה ומישרדי שינוי, תע

בו. להתעניין החלו
שכוע מישחק • ה

 סרטים שוב מביא ).8.00(
הקרח. על החלקה על חדשים
ת • צו צ תפו  כמוה ה

 העוסק תעודה סרט ).0.30(
ה כלי ובהתפוצצויות בשבץ

להס מנסה הסרט במוח. דם
חל על המוח תפקידי את ביר
 שבהפסקת הסכנות ואת קיו

 גם הסרט למוח, הדם אספקת
ש אנשים של מקרים מתאר

 המוח ושקליפת בשבץ לקו
אוחתה. שלהם
ת • עו  ).11.10.( כו

 לבית מתקשרים החוטפים
 מיליון רבע ודורשים קמבל
 של שיחרורה תמורת דולר

 בלש מגיע טייט לבית אייליין.
 של העלמו את לחקור כדי

 חן מוצאת וג׳סיקה צ׳סטר,
 לטים מספרת קורין בעיניו.

ו החמישי בחודש כבר שהיא
 לעשות. מה יודע אינו הוא

 לבית- יוניס את מביא ז־אץ׳
 כמו הנראה סבתו של החווה
 מציעה קרול מוזנחת. חורבה
 הנישואין תוכניות את לבטל

 מאמץ עושה ודנים ג׳ודי עם
אליו. אותו להחזיר אחרון

שי יום שי

 לתושביו לסייע כדי החגבים
 ו־ רפואיות, בבעיות שנתקלו

 את ללמוד הרוצים שודדי-ים
 על להשתלט כדי החיות שפת

או לחטוף מחליטים העולם,
פרקים. 16 לסידרה תו.

 ).6.02( רחמים ללא •
עבריי לצעירים סגור במוסד

 שוקי פריד השחקן משמש נים
 סו־ והשחקנית המוסד כקצין

 כעובדת־סוציא- מורשדי היד
 חי־ מתגלעים השניים בין לית.

 העבודה שיטת על לוקי־דעות
בעבר לנהוג יש שבה והדרך
 הוא, שוקי הצעירים. יינים

 ומורש- וקפדן נוקשה כמובן,
 אין בסרט ומבעה. רכה די

לב בא והוא מרכזית עלילה
הצעי העבריינים חיי את טא

במוסד. רים
ת • ק ).10.20(גבהים אנ

ה לרומן לטלוויזיה עיבוד
ש בחנטה אמילי של קלאסי

 לפני שנה סיפרה את פרסמה
 בשנת השחפת, ממחלת מותה
 גבר. של בדוי שם תחת 1847

 בשנת מתחיל הראשון הפרק
הח הדייר ליקווד, מר .1801
חו ,,גריינג בתראשקרום דש
לב כדי הבור אדמות את צה
 היתקליף, בעל־הבית אצל קר

 הצ׳י־ קן השחקן מגלם אותו
חב בביקור שמתחיל מה סון.
 ליל-אימים הופך תמים רתי

 העבר אל ומסע ליקווד עבור
מש בסידרה היתקליף. לגבי
האריסון. קתרין גם חקת

ת ב ש

ת •רביעי יום צ׳אר־ של המלאכיו
ש בשבוע כמו ).10.50( לי

 חוזרת השבוע גם כך עבר,
 המקורית המלאכית־הבלונדית

 לסידרה. פוסט־מייג׳רס פארה
 מתגעגעת פוסט פארה כי !נראה

 גיחות, אליה ועושה לסידרה
 לבעלה מתגעגעת שהיא כפי

קצ גיחות שלו לכיוון ועושה
בפעם. פעם מדי רות

י1ש יום
2 .11

ת שומרי •  היערו
ה עם האיש אחרי ).0.30(

 (״קיי־ חיים מביא מעכו סוסים
 המלו- בקולו סיפור גיל מול״)

 את שי, על והמתקתק דראמתי
 רוצה גיל אין תו מישפה שם

ביע לו השתקע אשר למסור,
עלי לשמור כדי ירושלים רות
לאח בתוכם. לחיות וכדי הם

בחו גם שי אל הצטרפה רונה
 לינדה, מישפחה, שם נטולת רה

לתוכ רב צבע מוסיפה והיא
גיל. של נית

קודר האלמנה •
מצויין צרפתי סרט ).10.00(

האל היא סניורה סימון שבו
 הוא דילון ואלן קודר מנה

ו לביתה המגיע נמלט צעיר
מיקלט. בו מוצא

שי יום שלי
2 .12

תה שחק • ).8.00( או
המז טופז, דודו של התוכנית

היוו בטלוויזיה תוכנית כירה
ב השבוע כמובן זכתה נית,

דויד. כינור
ח חט!? • ת ).0.35( פ

 למאיר מספר קור אבשלום
ירוש המילה מקור את שלג
למ צריך איך קובע וגם לים
חי חיפאי, :חיפה תושב נות
חיפתי. או פני

 ).10.30( בעיר לידה •
 סטיו־ רוד עם בידור תוכנית

 ליזי להקת את המארח ארט
הרזה.
).11.15( חלום כמקום •

ר: לילה עי סטיוארט כ
10.30 שעה שלישי, יום

הטל לשוחרי טובה בשורה
האח הערב הוא הערב וויזיה.

 הצופים את יטרידו שבו רון
הק המקורי הישראלי בסרט

 הלסביות, על הסרט לאחר צר.
 בשבוע ג׳ורג/ האחות רצח

הומו על סרט מגיע שעבר,
יו שחורי, עדית סקסואלים.

מס חלות במקום הסרט צרת
 יחסים התערערות על פרת

 צעירה מישפחה והתמוטטות
הומוסקסואל נטיות בעיקבות

ה כוכבי שני הבעל. של יות
 ועמי נוימן רבקה הם סרט

וינברג.


