
רביעי יום
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ומשרתים אדונים על •
)8 ה הפאשלה אחרי ).30.

 שעבר, שבוע של מטומטמת
 לעשות יחליטו מה לדעת קשה

לא שעבר, בשבוע בטלוויזיה.
 מהפרק כחצי כבר שהוקרן חר
 גילו ומשרתים, אדונים על של

 מישפט באמצע תרגום. שאין
 במקום ההקרנה, את הפסיקו

שיוד אלה לטובת בה להמשיך
 את צריכים ולא אנגלית עים

 שוב, הפרק את ולתת התירגום
 עם השבוע, במהלך אחר ביום

 את להלעיט אפשר אם תרגום.
 שבוע באותו פעמיים הצופים

 אפשר שמר, נעמי של בזבל
 מה- אחד פרק פעמיים לתת גם

 מרבית את המרתקת סידרה
 רביעי. יום מדי לאקרן הצופים

תשו לתת ידעו לא בטלוויזיה
 הפרק את שוב יקרינו אם בה

 חציו את רק יקרינו שהופסק,
 ממנו יתעלמו או שודר שלא

בכלל.
 במערומיה המציאות •

גיל פראנק הבמאי ).10.05(
 פולה של הרומן את לקח תי

 שעות 48 סיפור ומציג פוקס
ה חשוך־בנים נשוי זוג בחיי

בנט- אוטו בניו-יורק. מתגורר

הול אדונים: על
8.03 שעה רביעי, יום

 קנה השחקן מגלם אותו ווד,
 מצליח עורך־דין הוא מארס,
 מגלמת אותה סופי, ואשתו
 נאה אשד, היא מקליין, שירלי

 לגיל מתקרבים הם ואלגנטית.
 כבר נכנסו ונישואיהם העמידה

 דפוסים של למסגרת מזמן
 אך הישן בביתם שיגרתיים.

 הקימו הם בטונדטעם, המרוהט
ה בפני מקלט מעין לעצמם
 עתה בחוץ. השלטת אלימות

ב משבר סף על עומדים הם
 פירוק לפני עומד אוטו חייהם.

 עורכי-הדין במישרד השותפות
 בין היחסים חושש. והוא שלו

 בגלל גם מתוחים, בני־הזוג
 וגם ילדים להם שאין העובדה

סוב מהם האשמה רגשי בגלל
 שניהלה רומן על סופי לת

 ש־ העובדה לנישואין. מחוץ
 ביתם מאחורי משכנות-יהעוני

 מוסיפה היא אף מתפוררים,
 מאוד המסויים למצב־הרוח

 מתפורר. סביבם הכל שלהם.
 ברלין פסטיבל בפרס זכתה
 קנת זה. בסרט מישחקה עבור
 בתפקידי- כה עד הופיע מארם

 נאהבי מקם, בוינה מישנה
והמתקים. וקאסידי קיד אפריל,

שי יום חמי
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שמיל החתול מועדון •
ה של שני שידור ).5.30(

 את שמיל מארח שבה תוכנית,
 להיות הרוצה המצויין, יגיל גדי

 ו־ קרמיט טלאפלא כמו כוכב
 מצטרפת יגיל אל אוסטין. סטיב

 להיות שיכלה להקת־ריקודים
ענקית. ובובת־דוב יותר טובה
 ).6.32(ח׳ליל סיפורי •

 מוכשר, כצייר המתגלה מיל׳ג
 אנשי כל את לגייס מצליח
 במלאכת- לו לסייע החנות
 מצליח דבר של ובסופו הציור

לחנות. נאים רווחים להביא גם
 כדורסל מישחק •

 המדינה שכל ספק אין ).8.03(
 במיש- לצפות כדי בבית תשב

 מכבי אם שיקבע הכדורסל חק
 לגמר־גביע- תעלה תל־אביב

 ברקו־ מיקי בכדורסל. אירופה
 לפי זאת יקבעו וחבריו ביץ

 ריאל נגד במישחק הצלחתם
ביד־אליהו. שייערך מדריד
 ).10.10( המובחרים •
 מצויינת בסידרה אחרון סרט

 הסידרה. פרקי נגמרו פשוט זו.
 ששמו בסרט תעשה הפרידה

מה החל במינו. מייוחד יחס
 הטלוויזיה תתחיל הבא שבוע

 גברת בשם חדש בלש להקרין
 קולומבו של אשתו קולומבו,

 פאלק. פיטר גילם אותו הידוע
 זו סידרה של נסיון שידור
הקרובה. במוצאי־השבת ייערך
 בני ).11.00( בועות 0
 כדי מתכנסים טייט ובני קמבל
 להעלות יש בה מסיבה לערוך

 צ׳סטר, על משעשעים זכרונות
 בצוואתו, ביקש שהוא כפי ממש

 להשתעשע. מצליחים לא אך
 מרי אצל ביקור עורכת סאלי

 שלה הרומן על לה ומספרת
 אחרים רומנים ועל ברט, עם
 לטקסס, טס ג׳ודי ברט. של

 כדי קרול, של הוריה לבית
 לחזור אותה ולשכנע לנסות
 בהחל* נחושה קרול אך אליו,
 בלעדיו. הילד את לגדל טתה

 מתחיל בבית־תמחוי אי־שם
אליו. לחזור צ׳סטר של זכרונו

שי יום שי
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).3.00( דוליטל ד״ר •
 מחוליו אחד שפיל מגלה הד״ר

 למצוא ועליו לבוטנים אלרגי
 הד״ר בעוד למחלתו. תרופה

 תרופה, אחרי בחיפושים עסוק
 ושודדי־הים סקראווי לוכדים

 בךחסותו סטאבינם, טומי את
הרופא. של

 סרט ).6.02( החתונה •
 המוכיח מצריים תוצרת ערבי
 תמיד.״ צודקת ״אמא כי שוב

 בצעיר מאוהבת צעירה בחורה
 מסכימה אינה אמה אך אחר,

 מועידה האם לו. תינשא שהיא
 הצעירה מכובד. רופא לבתה

 הסכם. על־פי אך לרופא, נישאת
 רשמי באופן בעלה אמנם הוא
 ולנהל להמשיך לה מרשה אך
 הצעיר. עם שלה הרומן את

מת והצעירה עובר חולף הזמן
ב מתאהבת מהצעיר, אכזבת
צודקת. שאמה ומגלה בעלה׳

מוליגרו קולומבו: נכרת
10.05 שעה שבת,

ולוי אכו־חצירא שחר: אעירה
8.00 שעה שבת,

 אחמד חוסני, סעד משתתפים
רמזי. ואחמד מנהר
).0.20( טובה שעה •

 תוכניתו עם חוזר פאר מני
 שבוע. מדי עצמה המוכיחה

ה תוכנית את משווים כאשר
תוכ יתר עם טובה שטה בידור

 הטלוויזיה, של הבידור ניות
 פרס להעניק שלא אפשר אי

והטוב. המקצועי לפאר
 גבהים אנקת •

ה הפרק סוף סוף ).10.20(
 זו. גרועה סידרה של אחרון

 את להשלים מצליח היתקליף
 הרכוש בכל וזוכה שלו הנקמה

מה החל לינטון. מישפחת של
 בהקרנת יתחילו הבא שבוע

 המורדים, בשם חדשה סידרה
 הסידרה של ההמשך שהיא

 כמה לפני שהוקרנה הממזר
חודשים.

ת ב ש
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 והמצאות חידושים •
להס יכול האדם גוף ).6.02(

 בערב־רב רפואיות בעיות וות
 חדשה שיטה סימפטומים. של

 ברגל הלחץ נקודות למיפוי
 בעיות־רפואיות לגילוי מסייעת
מוק הישראלי הפרק חבויות.

צמ לריבוי חדשה לשיטה דש
 הצמח של בודדים מתאים חים

זרעים. על־ידי שלא
 ).8.00( שחר אעירה •
 על פרקים משני ראשון פרק

 פיוטים־של- אותם ״הבקשות״,
 מרוקו. יהודי של שבת־בלילה

 שעתיים חורף, של שבת מדי
 יוצאי- קמים חצות, אחר שלוש
ה הבקשות לאמירת מרוקו

 בבית־הכנסת. שלהם מפורסמות
 עדות־המיזרח לבני גם אמנם

 אמירת של הנוהג יש האחרות
 אולם הבקשות, הן הפיוטים,

שו פיוטים יש ליהודי-מרוקו
ה מד,שבתות. אחת לכל נים

פייט על-ידי נאמרות בקשות
 מורכבותם בגלל מומחים נים

 בהן, לדייק והצורך המוסיקאלית
 קהל בבית־הכנסת מרכזות והן

 סוחרים, עשירים, של מגוון
 ועמך. אישי־מדינה, סופרים,

 ארבע שלוש יושבים אלה
 אכילה כדי תוך לעיתים שעות,

ל לפיוטים. ומאזינים ושתיה,
בבית התוכנית צילום צורך

ב דויד היכל החדש ר,כנסת
 מאישי־ כמה התרכזו אשדוד,
 השרים יוצאי-מרוקו. ר,מדנה
 תושב שהוא אבו־חצירא, אהרון

 במייוחד שבא לוי ודויד אשדוד
 יוצאי־מרו־ שניהם שאן, מבית

 ראש- אלגרבלי, מרדכי ח״כ קו.
נוס ורבים צילקר דויד העיר
 הקדים שושנה חיים הרב פים.

 שושנה הרב לתוכנית. דברים
 עתה ומוציא בבקשות מומחה

 לספרו השניה המהדורה את
שחר. אעירה

גולן עכשיו: תמול
8.03 שעה ראשון, יום

 קולומכו גברת •
ששי חדשה סידרה ).±0.05(

 אך היום, הוא שלה הניסוי דוד
 חמישי. יום מדי תשודר היא

 פעמים מזכיר היה פאלק פיטר
 בסיד- שהיא אשתו, את רבות

 בלשית, אם, הזו רת-ההמשך
 ואשת עתונאית סטודנטית,

 פעם אף נמצא שלא שוטר
 פעם אף נראה לא וגם בבית,

ב נבנתה דמותה המסך. על
 היא בעלה. לדמות גמור ניגוד

 עצמאית ונועזת, יפה צעירה,
 משלה. התעניינות שטחי בעלת

 עם ■יחד צנוע בבית מתגוררת
 ב- קריירה ואשת ובתם, בעלה

 המקומי. בעתון מישרה־חלקית
 בעתונה עוסקת שהיא למרות

 רודפות משעממים בתחומים
 בתפקיד ההרפתקאות. אחריה

 השחקנית מופיעה קולומבו קייט
שהופי מאלגרו קייט היפהפיה

 כזמרת דאלאס בסידרה עה
 הנרי מופיעים לצידה קאנטרי.

 בו עורך־העתון בתפקיד ג׳ונס
 בתה היידן, ולילי עובדת היא
 ש- הראשון בפרק .7דד בת

 קו- קייט נקלעת הערב יוקרן
 היא כאשר להרפתקאה לומבו

 עורך־דין כיצד במקרה שומעת
אשתו. את לחסל זומם ידוע

ראשון יום
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).8.03( עכשו תמול •
 אדטס. ואידי קאלפ רוברט עים

 לארץ הגיע בר־ברסקי ישראל
 תוך ילד. בהיותו שנה 60 לפני
הר עליו עברו היקלטות כדי

 ישיבה ביניהן רבות, פתקאות
 עליו זהב, בגלל תורכי בכלא

 מתחת מצאו אותו דבר, ידע לא
הראשו מימיו ספורים למיטתו.

 על מכפר־ויתקץ בעיקר נים׳
 מועברים נמנה הוא מייסדיה
 לבניהם לאה אשתו ועל על־ידו

 לנכדתם בנים בניר המתגוררים
בפראן. המתגוררת גולן

).10.00( הרוח נגד •
 ג׳ונתן הפעילו שנתיים משך
 של בלתי־חוקית מיזקקה ווויל
לת מצליחים השלטונות רום.
 נמלט ג׳ונתן אך וויל את פוס

 של בניהולה נשארת והמיסבאה
פולי.
צ׳אר■ שד המלאכים •

 ב- אחרון פרק ).10.50( לי
 כי ונראה המתחדשת, סידרה
 גדולה כה סערה תקום לא הפעם
 ל- אלא הסידרה הורדת בגלל
 ב־ רווחה. אנחת תשמע היפך,

 קלי מתחפשת זה פרק־פרידה
 ב- המופיעה נהג־משאית לאשת

 כאשר כרקדנית. מועדוני־לילה
 אשתו פונה המשאית נהג נעלם

 ומבקשת המלאכיות לשלושת
 קלי נכנסת וכך עזרתם, את

 הבא מהשבוע החל לתפקידה.
 חדשה, סידרה בהקרנת יתחילו
הוא הארט יונתן ואשתו. הארט

י1ש יום
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 מיפאן ישראל אוהבי •
)8  מורשה בסידרת סרט ).03.

 מיפאן המאקויה כת בני על
יש את שאוהבים ״המשוגעים

ראל״.
 ).0.30(המדינה גביע •
 אם סופית הוחלט לא עדיין

 מישחק את חי בשידור לשדר
 אם גביע־המדינה. על הכדורסל

 סרט יוקרן ישודר לא הוא
ארוך. טלוויזיה

 כובכים בין אבוד •
ה טלוויזיוני מחזמר ).0.30(

ב שהוצג מחזמר על מבוסס
 ארץ זעקי על המבוסס ברודווי
 עלילת פטון. אלן של אהובה

 ב־ נערכת כוכבים בין אבוד
דרום־אפריקה.

שי יום שלי
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).0.30( פתח חטף •
 גם שהוא קור, אבשלום הבלשן
 תל־אביב, באוניברסיטת מרצה

 של בפינתו בשלישית מתארח
 קור יגלה הערב שלו. מאיר

 השנה חודשי על האמת את
 איך ויספר והלועזיים העבריים

ותורת־ד,ל ההיסטוריה על־פי
ה החודש אינו אוקטובר ,שון

ה אינו חשוון וחודש עשירי
השני. חודש
הגלי אחרי המרוץ •
 ב- אחרון פרק ).0.40( מה

 שלא הפעם, זו, מצויינת סידרה
ה בה יופיע שעבר, כבשבוע
מ החל קינגספילד. פרופסור

קור פתח: חטף!
9.30 שעה שלישי, יוס

 תחנת על ד,סידרה הבא השבוע
£¥ הטלוויזיה 6.\ 

).11.00( בשניים כסא •
 ותרואיין תראיין צור אילנה
 מרחמים, אורנה על־ידי הערב
ל שנישאה ראש-פינה ילידת
 על כמובן תסוב והשיחה ערבי
 העמים. שני יחסי

 המגלם ואגנר רוברט השחקן
 כשלצידו בלש־חובב של תפקיד
מג תפקידה את ג׳ניפר אשתו

פאוארס. סטפאני למת
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