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 ).6.32( לנוער מגאזין •
 ב־ חינוכיים ׳נושאים שלושה
 (יעם הערבי לנוער מגאזין
 אתרים, חידון עברי): תירגרם
 יבבתי־ לבנות הבית כלכלת

 חובב עם השירה !ופינת ספר,
 מהכפר מלחם איברהים השירה

אל־מכר.
ומשרתים אדונים על •

ה להסברי בניגוד ).8.63(
 לפני שאירע מה על טלוויזיה
 השידור הפסקת — שבועיים

 שהיתה בנימוק הפרק, באמצע
 כי מתברר — בתירגום ׳תקלה

 ההגשה. במחלקת היתד. התקלה
 שנועד מהסידרה, פרק הוקרן

 בליווי חודש, כעבור להקרנה
 השבוע. לאותו שנועד התירגום

 יוקרן הערב התקלה. היתד, לכן
מוק להיות צריך שהיה הסרט

שעבר. בשבוע רן
 ).16.05( !התליין •

 המתייחסת חברתית סאטירה
 בספרד הפוליטי למצב בעקיפין
 פירנסיסקו הגנרליסימו בתקופת
קב הוא הסרט גיבור פראנקו.

 מגלם תפקידו שאת צעיר, רו
 בבתו המתאהב מאנפרדי, נינו
ה חותנו המדינה. תליין של

 את לו להוריש מבטיח תליין
 לגימל־ שיצא אחרי תפקידו,

אות.
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).5.36( במוס סוד #
 יכולה אינה כבר מזור דליה

 בגלל התוכנית, את להנחות
 מקומה ואת המתקדם, הריונה

ה אלהרר. דודו האמרגן תופס
 ליי למצריים. מוקדשת תוכנית

תפ את שתפסה מי נג׳ר, לית
ב דשות־השידור שגרירת קיד

יל שירי שני ישרה מצריים,
ל איך ומלמדת מצריים דים

 מי מסולת. מצה מאפה הכין
ה נספח להיות צריך שהיה

ב ישראל בשגרירות תרבות
רק הטלוויזיה כתב מצריים,

ילדו על מספר נחמיאס, טור
 את ומלווה הנילוס בארץ תי

יוק כן בסרטון. שלו הזכרונזת
ה ילדים בהשתתפות קטע רן

המצרית. בטלוויזיה מופיעים
 ).6.32(׳ליל ח סיפורי •
ל דרך מחפשים ונדרי ג׳מיל
בקירקס. לבקר החנות מן צאת

 רוני על־ידי והולחן זועמינו
וייס.

).11.06( כועדת •
 זבוב צ׳אק ברט, ג׳ודי, דני,

 במשקה. יגונם את מטביעים
 •שבדעתו לקורין מודיע טים

 לכפר כדי במערה, לגור לעבור
 חוגגים ויונים דץ׳ חטאיו. על
 אך יונים, של הולדתה יום את

 שימחתם. את מפרה המישטרה
 אלים בשם בחורה פוגש ג׳ודי

הר להם שיש מגלים והשניים
 כאשר בדיוק המשותף. מן בה

ש כך על ׳מתלוננת ג׳סיקה
 דוני מגיעים בבית, מדי שקט

 מיזוודו־ עם ויונים ומרי הוי
ללדת. כורעת וקורץ תיהם,
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 ).3.66( דוליטל ד״ר •
ה מהפך בגלל שנדחה הפרק

 הורביץ, ייגאל של שקלים
 סיפור אחר־הצהריים. משודר

 חולה, פיל על הוא העלילה
לעז נחלצים ואנשיו שדוליטל

רתו.

לכדי תעזכיני אל י•

 הדון־ג׳ואן של הרבים רים
 ב־ נהרג שהוא לכך מובילים

 של התורני המחזר על־ידי ׳שוגג
 יא־ מחמוד משתתפים האחות.

 ו־ שריף נוזד אמין, מרוד סין,
חמדי. עמאד

).6.26( אדר ימי •
 נעמי •של החודשית השואה

 את שמר מארחת הערב שמר.
 מזי דגן, עזרא שפירא, טליה
ה הררי. ודור דגן צילה כהן,

 מתייחס אינו צמח יוסי במאי
 זו. לתוכנית ברצינות כנראה
 הוא מדוע להבין אין אחרית
 של פניה את הרבה כיה מראה
 ב־ הצופים את ומעניה שמר

שלה. צילום־מקדוב

 ).16.65( המורדים •
פר ארבעה בת סידרת־המשך

 ששודרה הממזר, לסידרת קים
 פי על הישראלית, בטלוויזיה

ג׳ייקס. ג׳ון של סיפרו

שבת
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 והמצאות חידושים •_
 חדש, אזעקה מכשיר ).6.36(

וצורמני חד צליל המשמיע

וג׳וגסון סטיכנס מקלור, :המורדים
10.05 שעה שישי, יום

ואלהרר נג׳ד נחמיאס, :במום סוד
5.30 שעה חמישי, יזם

 על ״לעבוד״ מצליחים • ד,ם
 את חושף הוא לבסוף אך ח׳לול,

ה להענישם. ומחליט תרמייתם
 סיפור היא השבוע של אגדה
 ונציא־ אגדה הספינות, בונה
 שיר הוא והשיר ידועה, נית

בטאם על־ידי שנכתב הקירקס

ב שצולמה טרגדיה ).5.32(
ער דון־גץאן ובלבנון. מצריים

 אותו. אוהב אינו שאביו בי,
ה מהתנהגותו נדבקה אחותו
 כמובן, מאשים, הסרט קלילה.

 מאוכזבת האחות ההורים. את
החיזו־ ואילו הרבות באהבותיה

 בבניין הנמצא הכבאי כאשר
 במשך תנועה ׳ללא מוטל בוער

ה פגוע. כשהוא שיניות, 30
המצ על מספר הישראלי פרק
 סומר, משיה הפרופסור של אה

 הדסה. לרפואה מבית־הספר
 ׳לבדיקת שיטה המציא סומר

 שאינם אנשים של שמיעתם
 לשתף רוצים שאינם או יכולים
 בדרכים הבודקים, עם פעולה

 לקונבנציונאל־ כה עד שנחשבו
יות.

).8.66( יטהר אעירה •
פיו על בתוכנית השני הפרק

 שצולמה מרוקו, עולי של טים
באש דויד היכל בבית־הכנסת

דוד.
ההר ראש על •

 סיפרו יפי על סרט ).16.15(
 עני ממציא שאו, אירווין של

 ככולו רובו שצולם ועשיר,
או רקע על פלאסיד, בלייק

ש סטון, החורף. לימפיאדת
 הוא רוג׳רס, ווין מגלם אותו

 רב, כסף המרוויח א״ש־עסקים
 את בעבודה. סיפוק לו שאין

 ב־ מוצא הוא שליו ההתרגשות
 כצניחה מסוכנות, הרפתקות

אח ומירוצי־מכוניות. חופשית
ה המיריוצים באחד שנפצע רי

אלימה, בקטטה ׳והסתבך אלה,

שאו אליזבט, אשתו, מחליטה
 אדריאן השחקנית מגלמת תה

נו סטון אותו. לעזוב בארביו,
 היד. ישם ללייק־פלאסיד, סע

 שנה, 15 לפני לסקי מדריך
 אז. הכיר שאותן נשים ופוגש
עליו, הכועסת אחת ביניהן

כארכיו ההר: ראש על
10.15 שעה שבת,

 15 לפני אותה שעזב, מפני
בינ שנישאה ואחרת, שנה,
 ה־ של בגילומה לאיש, תיים

 המתאה־ זומר, אלקה ׳שחקנית
מחדש. בו בת
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 ).5.36( ופרח כפתור י•
המשוד לילדים, חדשה תוכנית

 בשידור לשבועיים אחת רת
 עוגניה והמפיקה העורכת חי.

 שדרי־הרדיו והמנחים, שימחתי
מצי גרוסמן, ודויד גנור ורד
 ארמוני דפנה מפי שירים גים

 במלאות סרטון סיני, ואריק
 ש״י של למותו שנים עשר

 מסוג לילדים, כתב־׳חידה עגנון,
 שאותו המטמון, את מחפשים

 ומישחק כנר, דן כמובן יערוך
 להשלים הצדיכים ילדים עם

סלע. אורי החל שאותו חמשיר
 ).8.36( להיט עוד •
עבריים. להיטים עם הערב
ה מרחוב החבובות י•

 מארחות ).8.30( הפתעות
 הזמר גטרי, ארלו את הערב
 של המיסעדה מהסרט הזכור
אליס.

).16.66( הרוח נגד •
ה הסידרה של האחרון הפרק

 לעצמה שגיבשה אוסטרלית
 מצב ציופים־מעריצים. שיל יחוג

 סיכסו־ רע. בכי הוא המושבה
 משובשות דרכים קצינים, כי

 מצב את מאפיינים רבה ותסיסה
 בגלוי מסרב גץנתן המושבה.

 יד עליו המוטלת הוראה למלא
ומו מאסר שנת לחצי .נידון
למ לבדן. ומרי פולי את תיר
 ה־ גוטעת הגרוע, המצב דות

ש !תיקווה, בסופה סידרה
ה שיפור. בחובו טומן העתיד

 מה ׳תיכננה לא עדיין טלוויזיה
הבא. בשבוע זו סידרה יחליף
המל ).16.56( קנון •
ו ירדו צ׳ארלי של אכיות

ב הטלוויזיה, מביאה במקומן
 מ־ סיפור עוד חד־פעמי, אופן

׳ה על קנון, המוכרת הסידרה
 שאותו !והסימפטי, השמן בלש

קונריאד. וויליאם מגלם
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 ).5.36( נועם תיבת •
 נועם של בתיבה בונים הערב

 בהדרכתו הקלטות אולפן צור
האורחות קריבושה. דויד של

 החדשות הכוכבות הן בשידור
לה הישראלית, הטלוויזיה של
עבוודהבשר הכושיות, קת

שיבא. שלישיית

קטן מסך גדול מסך •
קט מביא דיין ניסיס ).8.36(

ו התסריטאי של מסרטיו עים
 קופולה פורד פרנסים הבמאי

השי הגדול, גטסבי הסנדק, —
יוק כן עכשיו. ואפוקליפסה חה
ה הישראלי מהסרט קטע רן

 הבמאי של חמש חמש חדש
אימברמן. שמואל

חופשית כניסה •
 את מקדיש ניסן אלי ).6.30(

 חי בשידור המשודרת תוכניתו
 לא עדיין בישראל. לדרוזים

 אבל בתוכנית, יופיע מי ידוע
 :בה יופיע לא מי ידוע כבר
 שזכה הדרוזי הטלוויזיה כתב

 רפיק גדושה, למנת־מרורים
חלבי.

).16.46( המקצוענים •
 להצלחה זוכה אני בשם אשה

 דרשות כנושאת בארצות־הבריית
 ונצרות. שמאלנות המשלבות

 נפצעת והיא בה, לפגוע מנסים
מגי היא שנתיים כעבור קלות.

 על מטיל וקאולי לאנגליה עה
 אחר־כך עליה. לשמור אנשיו

 הרחוק בעבר כי לכל, מתברר
 קאולי. של אהובתו היתד, היא

 מנהל כי מגלים היחידה אנשי
מת היא שעימו שלה, העסקים
 כדי אותה לרצוח זומם גוררת,
ו ממש של לקדושה להפכה
מזיכרה. רב הון לעשות

שליש• יום
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).6.36( פתח חטף •
של בתוכניתו ממש של סקופ
 אליעזר של בתו שלו. מאיר

 תספר ויטמן, דולה בן־יהודה,
אבא. בבית החיים על בתוכנית

).16.25( העונה סוף •
ב ביחד שחיה שחקנים קבוצת

 אלה ארוכה. קייצית עונה משך
ל שעובדה הדרמה כוכבי הם

 ג׳ון של מחזהו פי על טלוויזיה
בנ הקבוצה אם השואל פינץ׳,

 חזקים, די משותפים יחסים תה
 גם בצוותא לחיות להמשיך כדי

ית שחבריה או העונה בתום
עבר. לכל פזרו

בשניים •שיחה • _
ה והכנר רון חנוך ).11.65(

גוטריג׳ :העונה סוף
10.25 שעה שלישי, יום

 נמצא ואינו שכמעט ישראלי
 פלא, כילד הוכר מאז בארץ
ה על משוחחים מינץ, שלמה
 מינץ פלא. ילד להיות נושא:
ה ומהו המשמעות מה מספר
 פלא, ילד להיות של מחיר
 ולהיות רגילה ילדות לאבד

 השיחה צעיר. בגיל מפורסם
 ״המאפיה לסקירת גם תגלוש

 פרלמן, — במוסיקה היהודית״
ובירנבוים. צוקרמן


