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).7.00 (שעה אד מר •
 על- מושאל המדבר, הסוס אד,
 כדי תיכון לתלמידי בעליו ידי

 למישחק. קמיע להם שישמש
 את גונבת היריבה הקבוצה

 מנסים התיכון ותלמידי אד,
ש לפני עוד מידיהם להצילו
המישחק. יתחיל

 חלק־הלווין את למצוא סנדי
המרגל. את וללכוד

 ).9.35( כית־שמש •
 זו. סידרה של האחרון הפרק
המ את אפילו אין זה בפרק

 הוא הבחירות. ערב של תה
 של הלא־מוגדרים בנושאים דן

 הדימוי העצמית, הזהות בעיית
 בית־שמש תושבי של העצמי

הצ הדור בעיות על ומתמקד
 של חסר־התקווה כמעט עיר

 הפכו הסרט גיבורי המקום.
 לאנשים מפוליטיקאים־בפרוטה

מו עימם הנושאים מתונזכלים
כבדה. עקה
).11.15 (שעה בועות @

אנצ׳און לסלי ומשרתים: אדונים על
8.00 שעה רביעי, יום

 ומשרתים אדונים על •
מוזמ והייזל ג׳יימם ).8.00(

 לסומברי- לסוף־שבוע נים
 של המקסים בית־הכפר פארק,
 אולם ניוברי. והליידי הלורד

 אמור שהיה זה, סוף־שבוע
 הופך תענוגות, מסע להיות
מג היא לפתע להייזל. סיוט

 היא אץ צדק: שבאלמי לה
 המיוחדים במינהגים מורגלת

יו גם היא בני־האצולה. של
 הבית, מבנות שאחת דעת

 של קרובה ידידה היא דיאנה,
 על דובר אף פעם וכי ג׳יימם

 מצטרפת רוז ביניהם. נישואים
 ת איש כמשרתת השניים אל
 מצטרף ואדוארד הייזל, של
ג׳יימס. את לשרת כדי

 ).10.05 (שעה יומה •
ת פסח ח״כ עידן כי נראה נ

 לטלוויזיה, זאת בכל הגיע פר
 מסוג מערבון הערב המשדרת

לטל במיוחד צולם אשר ,,ד
להת מנסה קשוח שריף וויזיה.
הי מאורגנת כנופיה עם מודד

מפוק מעיסקות הון העושה טב
מו וממכירת הצבא עם פקות
 לאינדיאנים ומזון שונים צרים

 בשמורה־צבאית. המתגוררים
ובא ווקר קלינט הם השחקנים

 טלוויזיה צופי שגם סאליבן רי
 את מכירים אינם מובהקים

שמותיהם.
וטייכר פרנטה •

שלטלווי פעם בכל ).11.15(
מי צריך לשדר מה אין זיה

 לאסט ג׳יימס בין לבחור שהו
הפסנתר צמד לבין ותיזמורתו

נפ הערב וטייכר. פרנטה נים
הצמד. על הבחירה לה ______------ ד_4

חמישי יום
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 ).5.30( במוס סוד •
 דליה של הפרידה תוכנית

 ב־ ממושך לטיול היוצאת מזור
ארצות־הברית.

).0.32 (שעה פליפר •
 השווה בהאיש השבוע מתחרה

 לים, נפל מלווין חלק מיליונים.
 לידיו והגיע לשמורה, סמוך

ל עוזר פליפר זר. מרגל של
. '616 1 ■

 בצורה להתנהג ממשיך ברט
 לשלוח ההצעה ועולה מוזרה
 האב לחולי־נפש. למוסד אותו
 אינג־ של בדירתן מבקר טים
 מקו־ להיפרד כדי וקורץ ריד
 למינזר יוצא שהוא לפני רין

 כדי בעיקר בקנדה, מרוחק
מנ ג׳סיקה קורץ. את לשכוח

 לברוח כדי מהארץ להמלט סה
 זאת מונע בנסון אך מהעונש,

 לקלייר מסביר צ׳סטר בעדה.
הדי את למכור חייב הוא כי
 כדי לה, שקנה והמכונית רה

 המיש&טי המאבק את לממן
 מסגירה וכתגובה ג׳סיקד. של

 הבורסה לוועדת קלייר אותו
לניירות־ערך.

שי יום שי
9 21

).3.00( תשל״ט נוער •
 המתעקשת ברונשטיין דליה

 מגישה נוער, בענייני להבין
ה את הסוקר דוקומנטרי סרט
 שחלפה, בשנה הישראלי נוער

ב למחשבותיו לחדור ומנסה
שנה. אותה
).0.35( טובה שעה •

 נוסף, ניסיון עורך פאר מני
 התוצאות הפעם כי ומבטיח
 מאשר יותר טובות תהיינה
 תוכניתו של הבכורה הופעת

 המסך אל מביא פאר החדשה.
 המיש־ הבידור בתוכנית הקטן

 אלבר־ חווה את שלו פחתית
 את טובה, תמיד שהיא שטיין,

שוקו מפליטות לופטין, לאה
 הפנטו־ את מסטיק, מנטה לד

שנכ מי ואת דגן, עזרא מימאי
 תוכניות־ספורט בהגשת שלה

חיים. רחלי בטלוויזיה
 ).10.25(שלי מיכאל •
ה הגירסה את שהחמיץ למי

הי שלי, מיכאל של קולנועית
הסו של מפורסמת הכי צירה

נו הזדמנות יש עוז, עמוס פר
 וולמן דני של סירסו ספת.
ובתפ בטלוויזיה הערב יוקרן
 לכיא אפרת הראשיים קידים
 מגלם זה סרט קוטלר. ועודד
 שהטלוויזיה מה כל את בתוכו

 ערב לקראת להכין הצליחה
ראש־השנה.

שבת
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 והמצאות חידושים •
 בנושא הערב מתרכז ).0.02(

ואג ימים לחקר המכון :אחד
בקליפור סקדיפס מכון מים,
ש מחקרים נערכים שם ניה,

 לניצול דרכים למצוא מטרתם
ה והמינרלים המזון אוצרות
הים. במעמקי חבויים
 עם בצוותא שירים •

 ).8.15( דמארי שושנה
 הזמרת־ציירת של תורה הגיע

 כמוקד לשמש דמארי שושנה
 דמא- בצוותא. שירים התוכנית

שי לו, לה לי משירי שרה רי
 היום. של ושירים הפלמ״ח רי

מל כמובן, הוא, הכבוד אורח
ש ומי דמארי של הקבוע ווה

 שהיא הלחנים מרבית את כתב
גוו־ אילי וילנסקי. משה שרה

ולח אוהלים לשרוף מכלובן,
 נחלצות לעזרתו חבלים. תוך

ל המתקבלות החתיכות שלוש
 כאופ- קלי בקירקם: עבודה

 לזורק- כמטרה קרים נוענית,
 הן כליצנית. וסברינה סכינים
שמנ מי יש כי לדעת מגלות

אותן. גם לחסל סה
).10.35( הדרכים קץ •

 של התעודי סירטו בסים על
הפ את שצילם לוין, מאייר

 תפ־ לא המעפילים אניית לגת
 מגיש ,1947 שנת בסוף חידונו
ההס מרכז של הסרטים שרות
 של ובימוי תסריט פי על ברה
ההע תולדות בודשטיין. יגאל
 לארץ- הבלתי־ליגאלית פלה

 דקות 80 משך מתוארים ישראל
 המסך־הקטן על מופיעים שבהן

 תפחידווו, לא ממעפילי חמישה
 בא- הבריטית הבולשת ראש

הפר מזכירו הורן, רץ־ישראל
 בווין, ארנסט של למנטרי

 שינוול, לורד מייהו, כריסטופר
(״דו דויד בווין, בממשלת שר

לא־תפחי־ מפקד הורביץ, לק״)

דמארי שושנה עם בצוותא שירים
8.15 שעה שבת, מוצאי.

קט שרים עטרי ויונה ליצקי
המציאות. משוק עים

 מחדש ולהתחיל •
 וינר ישראל המפיק ).0.15(

 במיוחד שאולצה תוכנית הכין
הת על המספרת לראש־השנה

ובו ומחודשות חדשות חלות
 עשיית תוך מהות שאלות חנת

חשבון־נפש.
 (שעה כחולות אגדה •

 ה־ עם עינבל להקת ).10.05(
וה שרת רנה כוריאוגראפית

 תוך משוטטת רכטר יוני מלחין
ב החוגגת בתל־אביב, ריקוד
 שלה. 70ה־ יובל את אלה ימים

 על מבוססים הלהקה ריקודי
 שהיו פולקלוריסטים יסודות

 תל־אביב של שונות בתקופות
 גן־ רקע על צולמו והרקדנים

 חוף- דרך־הנמל, ביפו, הפיסגה
 דיזנגוף, רחוב נווה־צדק, הים,

 והלונה־ תל־אביב אוניברסיטת
שבגני־התערוכה. פארק
רצח לחייג איר •

פי הוא קולומבו, ).10.35(
 בהזדמנות חוזר פאלק, טר

ומ ראש־השנה של זו חגיגית
 השחקן את הפעם עימו ביא

וויליאמסון. ניקול הבריטי

ראשון יום
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 קטן מסד גדול מסד #
 תוכנית מערכת גם ).0.05(
 קלים חיים לעצמה עשתה זו

 לקט יגיש דיין ניסיס הערב.
במ שהוצגו סרטים קטעי של
מסכי־הארץ. על השנה שך

צ׳אר־ של המלאכים •
 קיר- מנהל יאנוס, ).0.45( לי
 למיש- לפנות מסרב צועני, קס

 החוזרים הנסיונות למרות טרה
 הקירקס את להרוס ונשנים

חיות לשחרר דואג מישהו שלו.

מל סירני עדה לסקר, גד דנו,
 אנשי בריטיים, וחיילים חים

אנ ,,ב לעליה והמוסד הגנה
 וכמובן איטלקים מחתרת שי

 יהיה אפשר כן האצ״ל. אנשי
 דויד של קולותיהם את לשמוע

 דוויט טרונזן, הארי בן־גוריון,
בורן. וארנסט איזנהאור

שני יום
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).8.00 (שעה מדרשה •
הטל של הדת מחלקת אנשי
 באותות להוכיח מנסים וויזיה

ה של יתרונו את ובמופתים
הגר הלוח פני על העברי לוח

המוס הלוח פני ועל גוריאני
למי.
כמשפחה נשאר הכל •

 מכינים ואדית ארצ׳י ).8.30(
ארוחת־פרידה וגלוריה למייק

ורנר הספן: שירת
10.10 שעה שני, יום

 כי לראות נדהמים אך חגיגית
אח תוכניות יש הצעיר לזוג
לגמרי. רות

 ).0.35( סוראמללד •
 לעולמה הלכה כחודש לפני
 ביותר הציוריות הדמויות אחת
חוד סוראמדלו. ירושלים, של

 נערכה לכן קודם אחדים שים
 לו במלאת מסיבה לסוראמללו

וצול בויימה המסיבה שנה. 80
 והשתתפו גיל חיים על־ידי מה
כרב סוראמללו של ידידיו בה
 אופיר, שייקר! מיכאלי, קה

 ודן לסקוב חיים ביבר, שאול
בן־אמוץ.

 שבע הספן שירת •
התסריטאי ).10.10( הימים

 ראסל קן והבמאי בראג מלווין
בלי רבים חודשים משך עסקו
המשור קבוצת על חומר קוט
 ויליאם סביב שהצטופפה רים

 ,19ה- המאה בסוף וורדסוורת
 מהפך את ערכה אשר הקבוצה
ה האנגלית. בשירה הרומנטי

ה מבני באחד מתרכז סרט
 טיי- סמואל המשורר קבוצה,

 התמכר אשר ,,קולרידג לור
 למצוא היה יכול ולא לאופיום

הת קולרידג׳ נפשית. שלווה
ב התאהב שרה, מאשתו רחק

אש הצ׳ינסון, מרי של אחותה
 מגע וניתק וורדסוורת של תו
 וורדסוורת כולל ידידיו, כל עם

 ואהבה חום שמצא עד עצמו,
 בלונדון. גילמן ד״ר של בביתו

 מופיע וורדסוורת בתפקיד
ב שהופיע מי וורנר דיוויד

 הקש וכלבי מורגן ג׳ונס, תום
 השחקן הוא קולרידג׳ ואילו

 מיצרים. הזכור המינגס דיוויד
והעני. ובן־המלו קמלוט

שלישי יום
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).7.00( למישפחה •
 את מראיינת קרמאן סועאד

 בעיית על כאמל עדנאן ד״ר
המ המצלמה הבגרות. פצעי

 גילתה התוכנית של שוטטת
ל ערביים סטודנטים מיספר

סטאלין מנהיגים:
8.30 שעה שלישי, יום

ב חלוצים המשמשים אמנות,
מצבי ופינת־האופנה זה שטח

היש לאופנות החזרה על עה
נות.

האדם — סטאלין •
במסגרת ).8.30( ותדמיתו

ה פני את שעיצבו מנהיגים
 לסטלין, התכנית מוקדשת מאה
 אשר ההיסטוריה שיכתוב אשף
 התיקשורת אמצעי בכוח הכיר

 ב- זה פרק השילטון. בשירות
 כיעורו כל את חושף סידרה

9 הסובייטי. המנהיג של
הבושם ערוגות •

 קריית־שמונה עיריית ).0.35(
בעז המיזרח הווי את מציגה

 שבח, אורי ירקוני, יפה רת
גרוזי מחול להקת הפרברים,

 לילית בהנחיית זאת וכל נית
 המצרים. המלחים אהובת נגר,

 בחור- צולמה כולה התוכנית
היפהפיה. שת-טל


