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ש׳ □1׳ שי
מיל השווה האיש •

פרידה הופעת ־').5.00( יונים
 נזייג׳ורס. לי אוסטין, סטייב של

 הק- תתחיל הפא מהשבוע החל
 לילדים חדשה סידרת־מתח רבת

 ד,:סידרה כוכבים. בין נזסע —
המשיי־ ספינת־חלל על מספרת

של הסוף
אוסם־ן ססיג

 כמד. בעוד כוכבים בין טת
ה הווייות ועל שנים, מאות
 הקברניט :בתפקיד ישלה. צוות

 ויליאם משחק ספינת־הזזלל של
 הטלוויזיה לצופי הזכור שטנו,

 יקום שניים פי על מהסידרה
דבר.
).8.05( שכת באה •

מוע ויתר החאן לבאי חגיגה
 ש׳נזואל חרב ואת ירושלים. דוני

ה חומרת מלווה הכהן אבידור
זרנקין. ציפי עגלגלה,

).0.20( קירי מארי •
מ נפרד אוסטין סטיב רק לא

 קירי. מארי גם חערב, הצופים
מוק הסידדה של האחרון הפרק

 בגלל הפורצת לשערורייה דש
 פול לבין המדענית בין היחסים
 .1934 בשבת מארי של ולמותר.

 ל- זה בפרק לשים־ילב כדאי
 הסידרה, של המופלאת מאפרת

השחק את להזקין .שהצליחה
 ג׳יין מארי, את המגלמת נית

 בדמות. לפגוע מסלי לאפוטייר,
 גודצ״ פיטר ד.סידרה, מפיק
 האיפור עבודת את ציין לייד,

במ הסידרה. להצלחת במפתח
 הטל- ׳תשדר קירי ׳מארי קום

 רו־ סיפורים של ׳סידרה ורזיה
ש הסיפורים, ששה מנטיים.

 על- נכתבו ביניהם, קשר אין
 ל- עד 1878מ־ החל בשים ידי

ייקרא הראשון הסיפור .1975

להפוטייר :קירי מדאם
9.20 שעה

 לשידור עובד הוא והוורד. העש
 ומתאר וויטמור היוג׳ על־ידי

 והמושח־ העשירה אירופה ,את
 סש־ שנה, כמאתיים לפני !תת

 דולי ליידי עומדת במרכזה
 צעירה ורה, !ובתה ונדרדקן
 מובטח עוד .16 בת יטהפיוה
 שלושה הסיפור זו בסודרה
ה גליין, אלינור של שבועות

 דל, אתל של השחור סריג
 ״,אי רובי של גבוהים צה׳ריים

 קתרין של הגברים בית רם,
קופד. ג׳ילי של ואנזילי מרצ׳נט

ה ).10,10( קונצרט *
נט ה׳עולה־החדשה פסנתרנית

 הטל־ את כ׳וסש׳ת טדסון שה
 רודולף של בניצוחו וויזיה.

 ח׳קאמ־ התקמורת יועם ברשאי,
 טרסון מגישה הישראלית, רות
 וליתיז־ לפסנ׳תר הקונצ׳רטו את

 קכל ברשימת 482 22 ,מס מורת
 לקונצרט, הבימוי מוצארט. של

 של הוא בירושלים, שנערך
המינוח. סלינג׳ר פול

9. 910. 914 . 9111. 9

שלישי יוםשני יוםראשון □1•שבת
והמצאות חירויטים •

ל אקטואלית כתבה ).6.25(
 על לירושלים, בדרך נוסעים

 הבוחנים חדישים מכשירים
צמיח אוזר עוקבים עצי־״ער,

 מחלותיהם. את ומגלים תם
 ,׳אלד, מכשירים אם לדעת מעניין
:ו לנסות סדי לארץ, הובאו
 את המבלה המגיפה את לעצור

 :בתוכנית עוד שער־הגיא. יער
 מתברר הפטריות. של תפקידן

 בכל רק לא נבחנות שפטריות
 ישנם ולטעמן. ■לרעילותן הנוגע

 לעצים המסייעים פטריות סוגי
ומזון. לקלוט

).8,00(השבת כצאת ׳•
 והמפיק ארז ורדינה הבמאית

 כי לנו מגלים הויזמן חיים
 גוש אנשי של הרוחני האב

 קוק יצחק אברהם הרב אמונים,
 צבי ,רבד של אביו (הראי״ה),

 משורר. גם היד, קוק, יהודה
!בחרו לא אמנם כתב ׳קוק הרב
 עליו נחה בשהיתה אולם זים,

 שירי כותב היה הפיוטית הרוח
 לאשח, גבר ,אהבת לא — אהבה

 אדם אהבת אלא חס־וחלילה,
גב ההוויה. ׳ואהבת לאלוהים

 ו־ לוי דויד מיכאל גרד, ריאל
קורן גידי הרופא־המלחידהזמר

קוק מרב
נה איה ׳ ו ־ ש ו

 קוק, הרב ליצירות ׳לחנים כתבו
 עוזי הזמרים על־ידי שיבוצעו

ושלי אלברכט ואבי י המאיר
 צעירים שלושה הודיה, שיית

הצב ההבנות מלהקת ׳שיפרשו
אזרחית. להקה !והקימו אית
 דיקנס של לונדון +

שעה ,6 ערוץ (ירדן,
 טרנר ספנסר ג־נט ).0.10

 ה־ בסידרה להקסים ממשיכה
ולונדון. דיקנס של מצויינת

 ).10.05( כדם אדום •
 המצוייגת מהסידהה מתח סרט

 אשלי נורמן השחקן טריילר.
 בשם שנודע כפייתי כרוצח

 משום הציפורן״, עס ״הרוצח
ב אדומה ציפורן לענוד שנהג

 למסע שיצא פעם בגדו:בכל דש
 צעירה. אשד, של אכזרי רצח

 במכונית אולם נתפס, הרוצח
 ל־ לב״ת־חולים מובל הוא בד,

 ׳והוא ■תאונה אירעה חולי-ינפש
 הרב־ !□תחנת להימלט. מצליח

 שאת יסד״ צעידה אליו פוניד, ב׳ת
 קת־ השחקנית מגלמת תפקידה

 העובדת הצעירה, מקופילד. רין
ב־ קבעה עיורכי־דין, במיוש׳חד

ארז השבת: בצאת
8.00 שעה

 לקוח עם פגישה מקום אותו
 סימן כי שהבטיח מוכר, לא

 בדוש ציפורן יהיה שלו ההיכר
 הטעות. מקור ׳ומכאן החליפה,

 לתפקיד ׳להיכנס ממהר הרוצח
ברכ נוסעים ׳והשניים הלקוח

 הרוצח עלול שבו ׳לבית בת
 לידיו -שנפל הקורבן את לקטול
שמיים. כמתת

).5.50( מצוייר סרט •
 שידורי־הילדים, מחלקת מנהלת
ל היום החרות סופר, אסתר

 מילאה שאותו הראשון תפקיד
 מקריעת סופר ברדיו. בזמנו

 בירבור, מר המצוייר :הסרט את
:תוכנו. על מעיד ששמו

 כצרפתית חדשות •
 שעה ,6 ערוץ (ירדן,

ה רק לא כי מתברר ).7.00
ד גונבת הישראלית טלוויזיה  נ
מ הירדנית גם אלא הירדנית,

 החדש אות־הפתיחה הישראלית.
היומית החדשות ׳מהדורת ׳של

גובו הירדנים
חצות מכמעט

 דונה־, השפנה, ב׳תחנד, בצרפתית
.הפתי ׳לאות מים טיפות סש׳תי

אצלנו. חצות כינזעט של חה
 ).8.00( המוזר הזוג •
 הזר השחקן הוא קלוגמן ג׳ק

בשבו בסביבה ביותר המופיע
הממ קל׳וגמן, האחרונים. עות
 אוסקאר של תפקידו את לא

 ה־ גייסור גם הוא המוזר, בזוג
מו פעם שמדי קווינסי, סידרה

ב כפילרים שלד, !פרקים צגים
ש זו, סידרה הירדנית. תחנה

 מ־ מוצלחית פחות הרבה היא
 -הזוג של הקולנועית הגירסזז
 וג־ק מתאו ולתר עם המוזר,

 שנים עוד ׳להימשך עלולה למון,
האפי רוב שאת מאחר חבות,
 נואר־ גארי כותבים שלה זודות

ה גם שהם בלסון, וברי של
 הסידרה. של ׳בפועל מפיקים

 אום־ את פליכס משכנע היום
 ושולח ירוד בכושר ׳שהוא קאר
 למשך לחוות־בריאות אותו

 ללא מתענה אוסקאר ׳שבועיים.
וסי דברי־מתיקה ומתובל, מזון

 המקום חוקי על עופר גרים,
 לשומרי פליכס על-י׳די ומוסגר
החווה.

ניקולס מאוחרת: השכמה
9.30 שעה

).8210( להיט עוד •
תן ודן בן־זאב דורי  יתפסו בי

 ושידורים־חח־ של הפטנט את
הו הייתה שבועיים (!לפני ירים

 החוזר השידור של הבכורה פעת
 במיקרה אולם להיט). עוד של

 פחות החט־, מבורך. זר, שלהם
 מרגיזה !תוכנית לראות מרגיז
 תוכנית ׳מאשר השניה בפעם

חדשה. מרגמה
 מאוחרת השכמה •

 על־ שעונחזז לאחר ).0210(
החד והסביבה ׳בנה ׳בעלה, ידי
 סילביד, ניצלה עברה, אליה שה

 מגלמת תפקידה שאת קאלברט,
 הדומה ניקולס, דנדי השחקנית

 של אשתו לאדית, מפתיע דמיון
ה מהשיעמום באנקר, ארצ׳י
 שגיל־ ילדה מצילה היא נורא.
חייה. טעם ואת בסערה, כדה

 ).5.00( קולנוע סרט •
 את הקדימה הילדים מחלקת
ש השביתה, המורים. שביתת
 שיבנעד, היום, להתחיל נועדה

 בשידור להמשיך המחלקה את
 לילדים. ארוכים קולנוע סרטי
׳ה בים חוא הערב של הסרט
פרוור. דאק פי על הקטן, חמור
ה ).8.00( מורשה •

 בדבר לסערה הדתית תשובה
 אגודה לצה׳׳ל. בנות אי״גיוס

 דתיות, בנות מארגנת דתית
לשי צבאי, משירות ■הפטורות

 מד בבתי־חולים לאומי רות
׳מנחה התוכנית את ספר. ישיובי

ם הות׳יס ני ג מו
<׳1ראו שוות

 הצופיה, של הפרלמנטרי הכתב
 יוש־ בה ומשתתפים כהן, יונה

 ׳מיאיר, מרים האגודה, בת־׳ראש
ל הסינמטק מנהלת גם שהיא

 יהלום, שאול נד,ורד״ דתיים,
 קר־ של והרב האגודה, במכיר

 בצעירות המטפל יית־שמונה,
דרורי. צפניה הדתיות,

 !תחילית ).0210( שואה •
 ושלה הבא שהפרק הסידרד,
 השבוע הרגיעי ביום ישודר
 שידור). במדוד מיסגרת (ראה
שנמשך ביותר, הארוך הפרק

וורנר השואה:
9.30 שעה

 סיפור דקות. ועשרים שעתיים
 ,1935 בברלין, מתחיל העלילה

 קארל היהודי של בחתונתם
 הלמם. אינגה הנוצריה עם וייס.

 מיש־ מעגיל מסמלת זו חתונה
 על השני הסיפור אחד. פחתי

 נפתח הנאצית, דורף מישפחת
 של אשתו מדתה, !של בגסיונות

 ב־ מושהה לבקש דורף, אריק
 המוקרן הראשון בפרק אס־אם.

 בי אם מפורט, תיאור הערוב
 הבדולה, ליל של מדי, מערבוני

 נערכו ד,סידרה צילומי מרבית
 מחשש בד,סתר, כימעט בווינה,

ואמ הנאצים. ׳מצד להתנכלות
 כאשר מוצדק. היה החשש נם

ה ליד הסצנות אחת צולמה
 לתוך אדם נכנם הצ׳כי, גבול

 ״כבר צועק: כשהוא התמונה
 יהודים!״ פעם, אתכם הרגתי

 ללא עברה לא הסרט הקרנת גם
 נאצים של הפגנות שיערוריד,.

 תחנות ליד נערכו נאצים וניאו־
 טוענים סשהמפגינים אג־בי־סי,

 התרחשה. לא מעולם השואה כי
 זאת, טענו ׳אחרים רבים גם

 מרוחה בסידרד, שצפו לאחר
 רק בינתיים הוקרן הסרט זו.

 בו צפו שם בארצות־הבר״ת,
 איש, מיליון 120מ־ למעלה

הזמי כבר ׳מדינות הרמז אולם
ה לטלוויזיה להקרנה. אותו נו

 אלף 300כ־ עלה הוא ישראלית
 רשוית־ה־ מנהלי אולם לירות,
 הזו מהבחינה כי טוענים שידור

שו הסידרה כדאי: העסק היה
ליחות! אלף 335 עלתה רשים

מוק ).5210( טלפלא •
 ומשעשע לטלפונים ׳הערב דש

 ואושיק יתפלו רוחלה במיוחד.
 ללא הה רב בכ״שרון זו לוי,

 מגביעי טל,פון מכינים כישרון,
 וימלר (פוצע) ישראל גבינה.

 השיר ואת התסריט את כית׳ב
שלנו. הטלפון

 פיליסיאנו חוזה •
 ׳באדמונטון, הופעה ).0210(

ט במקום קנדה,  רו־ הופיעה ש
שבו לפני משידור פלאק ברטר,
 התיזמורת אותו ,מלווה עיים.

אדמונטון. של הסימפונית
 מי ).10.20( סרטה •
 גדול איש הפרק את ראה שלא
 בירח, ׳שעבר בשימוע קטן,

מיסטר הערב. בו לצפות מהמן

הפלד טלפלא:
5.30. שעה

 קיסינג׳ר, הגרי איניו בבוטה ק.
 עם המסתבך סוחר-גנב אלא

 שעוסק קטן, ילד ועם ברמה
 שאמו משום ׳בגניבות הוא אף

 סרטה כפייתית. מהמרת ד,יא
 כבעלים רק לא שוב מתגלח

כ גם אלא ׳וסשוטר, ׳תוכי של
הצ לעיתונות בראיון אומנת.

 בלייק, רובוט מכבד לא היר
 גרם ברטה בסידרר, המישחק כי
 שצפה ומי כמיקצוע, למאום לו

מ זו מסידרה ׳אפיזודות ׳בכמה
לל״ט. היטב בין

 ).8.30( כל־כו־טק •
 יירש מי השאלה עלתה שוב
יפ זה אם ל׳ב־ארי, גדעון ׳את
ה התוכנית. את להפיק סיק

 של ששמו מפני עלתה שאלה
 כממלא־מקום הועלה בן־׳ארי
 הרדיו, מנהל לכהונת אפשרי

 פינסקר. חגי של פרישתו עם
אינם כה ׳עד שהועלו הרעיונות

 הכבוד קתנקיד
180 וני סוד

 לא ועדיין כמובן, ,מגובשים
 יקבל אמנם לנדארי אם ברור

הועל השאר בין התפקיד. את
 התוכנית, שמגיש ההצעה, תה

 יתפנה פאר, (״דני״) דניאל
 צעד האחרים, עיסוקיו מפל

וית מבורך, כשלעצמו !שהוא
כל־בו־טק. להפקת גם מסר

 אורגון(ירדן, שפיל •
 ).6.10 שעה ,6 ערוץ

ב המוקרן היחידי הטערבץ
 הטלוויזיה בתחנות זו תקופה

 שהופק לילדים מעחסון באיזור.
.1963ב־

(יר הכתר מישפטי •
).10.10( ,6 ,ערוץ דן

חסי על נימנים ברטה ׳מחרימי
המוקר המצויינת, ד,סידרה די
 מיש־ על בירדן, שבוע מדי נת

 יכל ׳באנגליה. מפורסמים פטים
 בסידר׳ה המוצגים המישפטים

ל ההומחזו ׳במציאות התנהלו
לייק. ג׳זן על־י׳די טלוויזיה

613'


