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 ).3.00( קטנות נשים •

ה פרקים ארבעה בת סידרה
 ו־ בירדן מה זמן מזה מוקרבת
 כוכבים. בין ׳נוסע את יורשת

 למעלה לסבי בכתב -הסיפור
 מיי לואיזה על־ידי שבים 100מ־

 שלד. מישפחה ומתאר אלקום,
 בעת -מתבגרות בבות ארבע

 האמריקאית האזרחים -מילחמת
 לילדים. -הרוח עם חלף מעין —

 קטנות נשים הוסרט לראשונה
 קתרין -של בכיכובן 1933 בשנת

 בנט ג׳ון דיי, פרנסס הפבורן,
 -השניה הגירסה פארקר. וג׳ין
 16 הוסרטה קטנות נשים -של

 אלי־ ג׳ון עם מכן, לאחר שנה
 אובראיין -מרגרט לי, ג׳נט טון,

הטל- סידרת טיילור. ואליזבת

 7ש היזתווזז
ס״רוו יזנת71)

 שעברה. -בשנה היוסרטה וויזיה
 מגלמת בי,רני בקטטר מרדיט

ש הבכורה הבת מג, א-ת בה
ש ברוק, ג׳ון למודה נישאה

 בירני פוטס. קליף מגלם ואות
 ה־ כוכב ישל אשתו־בחיים היא

 ני. ביר דייוויד סרפיקו סידרה
 ת-פ־ בזכות לצופים מוכרת היא

 מיק־ מירדן, בשוטרת קידי־אורח
 ג׳ונס ובארנבי ו-אשתו מילן

ה אנשי כל הקולנוע ובסרט
ה הסופרת ג׳ו, בתפקיד נשיא.

מופיעה הסיפור, אח מספרת

בידני קטנות: נשים
3.00 שעה

 ממישפחת הזכורה דיי סוזן
היא קטנות ׳בנשים פארטרי-דג׳.

הגר בר בפרופסור מתאהבת
שט־ ויליאס מגלם שאותו מני,

ה של כוכבים בין במסע נר
 של דמותה את ׳שעבר. עשבו

 מגלמת בט הטראגית האחות
ב ג׳אן שהייתה פיאלאם, איב

ה של לצידן בריידי, חבורת
 מופיעות הצעירות ותשחקני
 דורותי :כוכבות־עבר -שלוש

ווי-ר־ גארסון גריג מקגווייר,
גרג. ג׳יניה
).0.20( זולא אמיד •
 עוד נותר — השביעי הפרק

ל הסידרה. לסיום אחד פרק
 בווימבל- טוב לא זולא אמיל

מסו ואיביו מתגעגע הוא דון,
 הרפובליקה -נ-שיא לכתוב. גל
מיש לצרפת. חוזר וזולא -מת

והוא מתחדש דרייפוס של פטו י
 עבודת עם שנים עשר מקבל
— עיסקה לו מציעים פרך.

 עירעיור במיקום -וטיהור חנינה
להחליט. מה יודע -אינו -והוא —

).10.20( קונצרט •
 איזק עם רע להיות יכול לא

איס־ ■ויוג׳ין ירח ליאונרד שטרן,
 השלישיה את המנגנים טומין,

 66 אופוס בדדמינור לפסנתר
מנדלסון. -של

10. 311. 3

ראשון יום
12. 313. 3

שליש•
והמצאות חידושים +

בתוכ המרכזי הנושא ).6.30(
ה עצמי. בתיכנון דירה נית:
ה החלק את רק בוינה קבלן

 ובע-לי־הבי-ת הדירה של חיצוני
 בעצמם קובעים בו והמתגוררים

 מיקום ואת השטחים חלוקת את
השי וחדרי המיטבח הדלתות,

להר מאפשרת זו שיטה רותים.
 שימז פעם בכל הדירה -את חיב

 לשנותה. וגם בכך, מעשי צורך
 אינו הדירה בצ-ורת השינוי
 צביעתה. מאשר יותר מסובך
מלאכו כליה השני: הנושא

 פותחה בארצות־הבר״ת תית.
 שאותה ניידת, מלאכותית כליה

ו קטנה מיזוודה בתוך שמים
 לנוע לחוילה מאפשרת היא

 הבית אית לעזוב בחופשיות,
 לצאת -ואפילו ארוכה לתקופה
הת בכליה ממושך. לפיקניק

 הבטיחות אמציעי כל את קינו
 מבטיחים ומתכינניה האפשריים

חשבון על בא אינו גודלה כי

סטיכנס והרוג: נשק
10.10 שעה

ופמ היא הבטיחות. או האיכות
 ואם עצמו. החולה על־ידי עלת

עו לשייט, לצאת החולה ירצה
ה אחרת המצאה לרשותו מדת
המת הסירה הערב: גתמוצ

 גולט רויברט הבריטי קפלת.
 -מתקפלת, פלסטית סירה המציא
בטו קילוגרמים, 25כ־ שוקלת

לשא שאפשר כמוה׳ מאין חה
 מקופלת כשהיא׳ הגב על תה

קטן. בתרמיל
 ).8.00(השבת בצאת •

 רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל
 לה, יכול לא איתן (״דפול״)
 עוד הצבאית. -הרבנות למקהלת

ש כפי לפרקה, -שהספיק לפני
הצ הלהקות ■ייתר לכל עשה

 מ- חבריה השתחררו באיות,
בצוו- לשיר -המשיכו אך צה״-ל׳

רפוי
הצבאיות ת 111117]
 המפיק מנצלים זאת את -תא.

ה ומנצח גולדוויכט ישר-אל
 המופיעים לב־רן, מנשה להקה

 מיוחדת בתוכנית הלהקה עם
לפורים.

 הרוג -אותי, נשק -•
 סרט עוד ).10.10( אותי

 סטאפורד, סטלה מסובך. -מתח
 סטיבנס, סטלה השחקנית היא

מחוה התובע במישרד חוקרת
 של רצח במיקרה מטפלת זי,

השח מגלמת שאותה -נערה,
 לחשוד סטרלינג. טישה תקני

 הנרצחת, של ידידה העיקרי׳
 השחקן מגלם שאותו פולר, אד

 מוצק, אליבי יש ווהן, חברט
ולמ ליין. דוגלס של בדמותו

 חדש, חשוד צץ שבינתיים רות
 הוא פולד כי סטלה מתעקשת

הרוצח.

 הסימן ).8.00( 18 עד •
ל התוכנית לפורים. הראשון

פורימית. באווירה אפופה ילדים
 מנחי וקסמן, וענ-ת שצקי זאב

 להקת את מזמי-נים התוכנית,
 כשהכו-כב להופיע האינפלציה

 יעקו־ אבי הוא שלה הראשי
 סח, -חביות על המנגן בוביץ,

 אורח גרוטאות. ושאר פעמונים
ה־ הוא התוכנית של השבוע

תזמיות
ים צופ י ע נפזר

 הלל והמבטיח הצעיר חקיין
 הוא גולדנברג דויד טרייסטך.

 היחיד הדבר זלהטוטן. קוסם
 הוא בתוכנית תואם הנראה
 ה-ר־זהב פינחס יוצריה: שמות
קנה־פז. ומידה
 במיש■ נשאר הבל •
 הסיד- למפיקי ).8.30( פחה

 הם לכן חומר, אין כבר רה
 בתירוצים לתחילתה חוזרים

מתבש דגל-וריה מייק מאולצים.
 במישפחת ילד הולדת על רים

מהקולג׳. ידידה
 ).10.00( תחרות י•
 בשבוע להקרנה שתוכנן סרט

 העיצומים בגלל אך ־ שעבר,
 של דרמה אי״ה. הערב יוקרן

 על -המספרת -הכורסה, תיאטרון
 אותו פריים, ריי ,12 -בן ילד

 והכיש־ הצעיר השחקן מגלם
)14( רנטון רנטון. ויליאם רוני

 הטלוויזיה של יילד־הפלא -הוא
ה -ביאח-ת כבר -ושיחק הבריטית

 חוקרת, סביולשת של אפיזודות
אח ובסרטים המלאך בסידרה

ה הכורסה. תיאטרון -של רים
ב להשתתף עומד הוא ערב

 שבה שירים, קריאת תחרות
 והוא הקודמות, בשנתיים זכה

 של אביו ג׳י-מיי, ביותר. נרגש
 השחקן מגילם שאותו הילד,
 בנו עם ,׳נוסע ג׳ייסטון מייקל

-בבעיו -שקוע הוא אך לתחרות
 של בהתרגשותו ולא שלו תיו

 בביתה עוצרים הם בדרך הבן.
 בת שלה רייבס, מישפחת של

 עם מיודד ג׳ימי ריי. של בגילו
ש .תיאו, ג׳ון הוא רייבס, טוני

ובעי חוקרת, בהבולשת הופיע
 מסבך זה עניין אישתו. עם קר
 בין לריב גורם העלילה, את
נש -הנרגש והילד הגברים ישני
מוזנח. אר

(יטעה דאסט ג׳יימס •
 כיימעט הוא הערב ).10.30(

עיצו -תוכניות של -ערב כולו
 ג׳יימם של התוכניות -גם מים.

ל תוכננה ותיזמורתו לאסט
 שודרה. ל-א אך שחלף, מועד

 גיי־ גלוריה -מופיעים לאסט עם
 עם ודנה -הדיסקו ילדי נור,

, -האהבה. מכונת להקת

המגיד-ה קריאת •
)8 תוע המגילה קריאת ).00.

 מכפר בשידור־חי השנה בר
 שנוסד כפר־-בתיה, ■הדתי הנוער

 נשות הסתדרות על־ידי בתש״ח
 של שמה יעל -ונקרא המזרחי
 בתיה הזו, ההסתדרות מייסדת

 לומדים בכפר־ביתיה גוטספלד.
ולימ ותלמידות -תלמידים 950
 גם ♦אך ותורניים, עיוניים דים

 אליקטרוני- -מחשבים, חקלאות,
 בית־הב־ ונגרות. פקידות קר״
ה קריאת תועבר ,שממנו נסת

 מיוחד כנסת בית הוא מגילה,
 היויט־ רהיטיו, -מרבי-ת במי-נו.

 וכלי־הקו־ ספרי־התוריה ראדים׳
 של מבייודהכנסת הובאו דש

 שם שבהולנד, לייוורדן קהילת
 170 כמשך הקהילה את שימשו

הנא- -בידי השמדתה עד שנה,

יפה זיכרון

ה ההיו שוסופתח י
בש ביית־יהכנסת רהיטי צים.
 לייוורדן עיריית על־ידי מרו

מחבוא. :מקומות
 ).0.30(כריבוע תשע •

ל וחד־פעמיית -מיוחדת תוכנית
 היה קול יצחק למפיק פורים.

 120 מבין -תשעה לבחור קשה
מאמ לאחר אך ■ח-ברי־הכ-נסת,

 האלמי- בשיטת ובחירה צים
 והציב זאת יעשה הוא ■נציה
כו הידועים. בריבועים אותם

 -חברי-הכנסית הם התוכנית כבי
מי רוני מהמפד״ל, גלס דויד
 מחרות, כיהן־א-ו-רגד ויגאל לוא

מה שריד -ויוסי גרוסמן חייקה
 מהדימוק־ נוף עקיבא מערך,
 מל׳עם, אולמרט אהוד רטים,

 ומאיר מר״צ אלוני שולמית
משלי. פעיל
בצוותא כן־זאב דורי •

 את ניצל הזה האיש ).10.10(
 הקטן, המסך את וחזר -פורים

תק לא שזה מבטיחים אבל
 אביו, את מארח בן־זאב דים.

 שיחד בן־זאב, מרדכי השחקן
 ה־ ובעל ־ הוותיק השחקן עם

 יגישו ברלינסקי זאב מיסעידות
לכ יחדש. בלבוש ישן מערכון

 הבן בן־זאב ישתולל פורים בוד
 יגאל הזמר גם יופיעו במיוחד.

שפירא. טליה והשחקניות בשן
 (שעה ואלק דר ואן •

 אל- כי גילה הבלש ).11.00
 ״דה״ עם כולם דה־וינק, ברט

 בטלן נווד -הוא יזו, בסידר-ה
 מפזר בבית־-סידה, המתגורר

 כל גולדן מאה של שטרות
 לנווד כי העלתה החקירה אחד.

 בית־בושת -בעל עם קשרים
ה מיליונר אלמנת ועם הדור

כפי.ש כספים לפזר ממשיכה
המנוח. בעלה עשה

).7.00( למישפחה •
 לעדה תוקדש התוכנית מרבית

פעי צדקה בתיה השומרונית.
 מיש- בני יתר כמו ביותר, לה

 -שאנשיה העדה, בחיי פחתה,
מנ אף והיא -בחולון. מרוכזים

 צדקה בעיר. בית־ספר הלת
ו השומרונים -חיי -את תתאר

 הפרובלמטיקה על גם תעמוד
ליהו השומרונים שבין -ביחסים

 שני יסיי-מו התוכנית את דים.
ופא על האחד -אופנה. סירטוגי

גדו -מידות בעלות לנשים נה
 אביב־ אופנת על והשניה לות
׳.79 קיץ

).8.00(שלי הסוד זה •
 תשע שבגלל חשב -מישהו אם

 זה ישודר לא אתמול בריבוע
 -גם טעה. — היום שלי -הסוד

 פורי־ אווירה רוויה זיו ■תוכנית
ימית.

הניגון מתנגן עוד -•
)8 ה מיוחדת תוכנית ).30.

 אותם לכלייזמרים, מוקדשת
בני מלווים שהיו גגיני־הגולה

 א-ת ומהורהרים עצובים גונים
למע- כיאה -חופתה, אל הכלה

הנליזמריס
ושוזחיס סצובים

עלי בניגונים פוצחים אך מד,
 הטכס, לאחר ומקפיצים זים

 -נגינתם את מתבל כשהבדחן,
 פולדי ובאימרות־כנף. בחרוזים

 המוסיקאלי המנהל הוא שוצמן
המיו כלי־הנגינה את שליקט

 קלרנית, — לכלייזמרים חדים
 מלבד ובס. תוף ויולה, -כינור,

 לבן, מאב שעברו הניגונים,
 -שלה, והממחיז המעבד, החדיר

 מקרא קטעי גם שטולפר, צבי
 גיבר־ ומרדכי פרץ י.ל. משיל
 ליא מופיעים -בתוכנית טיק.

 -ושמו־ רודנסקי שמואל קניג,
סגל. אליק

הטן מסף גדול מסף •
הנוגה פרצופו אם ).10.10(

סגל בלייזמרים:
8.30 שעה

 בן־נ-ר, -(״איציק״) יצחק של
 יקלקל, לא התוכנית, מגיש
 ישבו מהנה ערב לצופים צפוי

 קומדיות מתוך קטעים יובאו
מפורסמות.

).11.00( כותרת עלי •
 האחרונות התוכניות אחת זוהי
 ישתדל הוא אבל פאר, מני של

תוכב לחייך לפחות או לצחוק
 לפורים. כולה שתוקדש נית
ה של האחרונה -התוכנית -זוהי

 לפורים, שהוקדשה טלוויזיה
 תוכניות של שוחה- במיסגרת
ותפלות. -מאולצות

וגולדנכרג טרייסטר וקסמן, שנקי, :18 עד
8.00 שעה ראשון יוס


