
רביעי יום
12 .12

ומשר אדונים על •
 של הרומנים ).8.00( תים

 מישפחת של השני המחזור
 טייס מכירה הייזל בלאמי.

עו שהיא במסיבת־התה צעיר
וה הפצועים, לקצינים רכת

 ה״תיק״ את מרגישים שניים
 אותה מזמין הוא המפורסם.

נע והיא לשיט איתו לצאת
 מאד. נהנת וגם ברצון נית

 מוצאה כי מגלה הטייס כאשר
אצי ממישפחה אינו הייזל של
ממע למישפחה בת והיא לה,
 הופך הוא לשלו, מקביל מד

ב איתה. ביחסיו יותר חופשי
חו יוצאים שהם השניה פעם
 בשש רק הביתה הייזל זרת

המשר במדור למטה, בבוקר.
התנה את הדסון מגנה תים,
 נחלצת רוז אך הייזל של גותה

 טומן לא בינתיים להגנתה.
 הוא בצלחת. ידו את ג׳ימס
 ג׳ורג׳ינה, עם בצרפת נפגש

 בבית־חולים־ שם המשרתת
אה את לו מגלה והיא שדה,
בתה.
אסורים מישחקים •

להח שאסור סרט ).10.0(נ.
 ראיתם כבר אם אפילו מיץ,
 של עולם שנה. 15 לפני אותו

 הוריה המילחמה. בתוך ילדים
 השחק־ החמש, בת פולט של

נהר פוסי, בריג׳יט נית־ילדה
 בכפר מיקלם מוצאת היא גו.

 שם הקרב, משדה הרחק קטן,
ה בן מישל את פוגשת היא

 פוג׳ו־ ג׳ורג׳ הילד־שחקן עשר,
 עצמה שהמילחמה למרות לי.
 מצוייר. היא לכפר, הגיעה לא

היל של בנפשם עמוק עמוק
 שלהם הילדות בדמיונות דים.
 מישחקי־מוות, משחקים הם
בהת המבוגרים. שעושים כפי

קוב הם וכבוד אימה רגשות,
 מתות, וחיות ציפורים רים

 מבית־הקברות צלבים גונבים
הקב את לקשט כדי הכפר של
שלהם. הפרטיים רים

חמישי יום

מהם. כמה ריאיינו אף יפאנית
).11.15( בועות •

 במרתף קורה מה תאמינו לא
 המישפחה. בני כל נעלמו שבו
 עם שהיה זה לדאץ׳, יוניס בין

 רומן. מתפתח בכלא, צ׳סטר
 אמא עם להתייעץ בא ג׳ודי
 קרול את להעדיף, מי את שלו,

 את או ממנו בהריון הנמצאת
 קורץ ג׳ודי. מאוהב בו דניס

 לשעבר, הכומר עם מתחתנת
 מגיעה חתונתה אל אך טים,

בלתי־צפויה. אורחת

שיש יום
12 .14

לחנוכה קרוסלה •
 עם לילדים חגיגה ).5.00(

ו וקסמים, סביבונים לביבות,
 שלמה אלברשטיין, חוה עם

 ואב־ גולדבלט חנן וישינסקי,
 מתי של המוסיקה מור. רמלה
כספי.
האלפיים כשנות •

 קו־פרר רואה איך ).0.02(
ה את מצרית־סורית דוקציה

 מדען שנה? 20 בעוד עולם
 שיגמד חומר ליצור מנסה צעיר

 יזדקקו שלא כדי האנשים את
 מורעב. בעולם מזון להרבה

 אחיו, את לגמד מצליח הוא
 לרובין־ ממדיו, בגלל ההופך,

 המהפך את ומנצל הוד־זוטא
ה על לעבור כדי בחייו שחל
ה אולם לעניים. ולעזור חוק

ה על גם נשפך הפלאי חומר
 יש ועתה אהובתו, ועל מדען

 הם השחקנים גמדים. שלושה
 וזיאד רמזי זוהיר יוסף, חסאן
מולוי.
).8.05( שכת כאה •
 אבי־ שמואל הרב מארח הערב

ירקוני. יפה את הכהן דור
 מיצרים כלי שאיפה •

 מישרד־המישפטים ).10.20(
 בפריצה החקירה את משלים

 עוזרי של ובתיקיהם לווטרגייט
ליי וגורדון האנט הבית־הלבן

 נישאים ומורין דין ג׳ון די.
 יוצא פוסט וושיגנטון סוף־סוף,

 שבין הקשר על נוסף, בסקופ
 לבין ניכסון ריצ׳ארד הנשיא

אש נהרגה שבמהלכה התאונה
האנט. של תו

12 .13
הזן דת מיקדש •

 בן האייהייג׳י מיקדש ).0.55(
 המיקדשים אחד הוא שנה 730

 אחד הסוטו, כת של היפאניים
המיקדש הזן. כת של השלוחות

שבת
12 .15

והמצאות חידושים •

הזן דת כמיקדש כהונה פרחי
9.35 שעה חמישי, יוס

 חוף על הררי, בשטח שוכן
 מאז לראשונה ביפאן. הים

 צוות הורשה הטלוויזיה הוקמה
 לצלם היפאנית הטלוויזיה של

 היומיום חיי אח פרטים בפרטי
 90ש־ פרחי-כהונה, 150 של

 הסרט אקדמאים. הם מהם אחוז
אנ של חייהם אורח את מתאר

ה* הטלוויזיה ואנשי הכת שי
— 6 !■■י 0

 ישן שידור־חוזר שוב, ).6.30(
 מתארת התוכנית חידוש. של

 אנרגיה לחסוך כיצד רעיונות
 קבוצת היומיום. בחיי ודלק

 כמה מציגה בריטית תלמידים
ב דלק לחסוך כיצד רעיונות

 מביר- מהנדסים בעיר. נסיעה
 ניתן כיצד מסבירים מינגהם
ומ לתנור, המקרר את להפוך

 ספילמן ג׳ון המטוסים תכנן
 את להתקין אפשר כיצד מגלה
 יחסוך שהוא כך המטוס כנפי
רב. דלק

).8.00( השכת כצאת •
חנו של שני נר הדלקת לאחר

 מגישה הנר, אור בקיבוץ כה,
 תוכנית בסון רחל הבמאית

במ הנר משמעות על שלמה
ב משתתפים ישראל. סורת

 דני גלוסקא, אופירה תוכנית
 והאחיות. האחים להקת גולן,
והרב גנוז יצחק גויטע, יעקב

ירוסלבסקי. שולמית נית

מיזמור שיר למנצח •
לפסטיבל־ה־ עשור ).0.05(

 כוכבת אגמס, לסלי את הערב
הלבן. הבית ובשירות שורשים

).10.55( הרוח נגד •
 ומצו־ חדשה אוסטרלית סידרה

שהוג איריים אסירים על יינת
המדכ על־ידי לאוסטרליה לו

השתח כאשר הבריטים. אים
ה ביבשת ביתם את בנו ררו

 כתבה גסידרה את רחוקה.
ש אוסטרלית בינס, ברונווין

 היל, קאסל בקירבת התגוררה
הא מחנות בעבר שכנו שם

וס אגדות שמעה היא סירים.
והח תקופה אותה על פורים
 ולכתוב אותה לחקור ליטה
במר לטלוויזיה. תסריט עליה

מאל- מרי עומדת העלילה כז

ויורק רייד :ג׳ורג׳ האחות רצח
9.55 שעה שני, יום

 בסיג־ הישראלי, זמד־והפיזמון
ישי משודר המיזרח, עדות נון

 בירושלים. האומה מבנייני רות
כו הערב את יתפוס המישדר

 דקות 30 של הפסקה מילבד לו,
 מבט יוקרן אז .10.05 בשעה

ספורט.

ראשון יום
12 .16

מצויירים סרטים •
 משדרת הטלוויזיה ).9.30(

 מדי בבוקר. גם חנוכה בחופש
 9.30 בשעה ישודרו ביומו יום

 20 במשך מצויירים סרטים
 מיודענו ניצב כשבמרכז דקות,

פופאי.

התו אירי איכר של בתו ווין,
 השילטון נגד מתון במאבק מך

 מרי של מאהבה אולם הבריטי.
וכא המחתרת, מקיצוני הוא
 של הפרה את מחרימים שר

לשח השניים מחליטים אביה,
 השילטונות. מידי הפרה את רר
ונה נורה המאהב נתפסים, הם
 לאוסטרליה. נשלחת ומרי רג

 לאר־ מרי מופיעה מרי בתפקיד
 שקיבלה אירית שחקנית קין,
 מיב- בגלל בעיקר התפקיד את

ב בעבר הופיעה היא טאה.
 סיפוריו פי על ווסקס, סיפורי
 וב־ ׳ הרדי, תומס של הקרים
 ג׳ו־ תפקיד את רומנס. סידרה

ב מרי של ידידה גארט, נתן
ה השחקן מגלם אוסטרליה,

מ ליבשת שהגיע אוסטרלי
 אינג־ ג׳ון ילד, בהיותו אנגליה

ליש.

 ).10.45( רוסי קרקס •
 ה־ נחשב רבות שנים במשך
 בעולם. לטוב הרוסי קירקס
 עובדים שאינם ולאלה לילדים

ה בתוכנית לחזות הזדמנות
לו. מוקדשת

 ).8.05( רהיט עוד •
עב ללהיטים הערב מוקדש

ריים.
 מרחוס החכובות •

מארחות ).8.35( ההפתעות

לרקין :הרוח נגד
10.55 שעה ראשון יום

שני יום
12 .17

).10.15( ריק מוכי •
 פי על לילדים, אנימציה סרט

לקול שהוסרט המפורסם הספר
נוע.

 ).9.35( קטן כוככ •
 מעורב־ אחד של אנימציה סרט

 האירוויז־ של האנימציה סרטי
 סיפור גבע. (״דודו״) דויד יון,
 חייו יצירת את המצייר אמן על

 אחד יום ״המוזה״. הנקראת
 את ומפגיש משמיים כוכב יורד

ש יצירתו, גיבורת עם האמן
 ושביל־ רב זמן חיפש אותה
 את לסיים יכול הוא אין עדיה

אכ מולידה הפגישה היצירה.
 הציור כי מסיק והאמן זבה

מופי בסרט החיים. על עדיף
כ הטלוויזיה מעובדי כמה עים

ו קודור דיק ביניהם שחקנים,
בנג׳מין. חיה

 ג׳ורג׳ האחות רצח •
השח באקרידג׳, ג׳ון ).95(5(

 דמות מגלמת רייד, בדיל קנית
ה את המגלמת שחקנית של

 טלוויזיה בסידרת ג׳ורג׳ אחות
לה מחליט כשהבמאי אנגלית.

 היא בסידרה, דמותה את רוג
לדי שותפתה באוזני מקוננת

השחקנית מקנוט, אלים רה,

 גורלה, מר על יורק, סוזנה
נזי שתי מפחידה משתכרת,

 מרסי רשות־השידור, מנהל רות.
 בראון, קורל השחקן קרופט,

או להרגיע כדי לדירתה מגיע
 ג׳ון התנצלותה. את ולבקש תה

 אחרי לכבודה, ממסיבה פורשת
המ את לשכנע הצליחה שלא

 ב־ אותה להרוג שלא פיקים
ומו לביתה חוזרת היא סידרה.

 יחד חברתה את במיטתה צאת
 חוזרת היא מנהל־הרשת. עם

אותו. והורסת לאולפן

שי יום שלי
12 .18

 ).10.35( פינוקיו •
בהש מלא באורך קולנוע סרט

קיי. דני תתפות
).7.00( למישפחח •
לה כיצד ילמד הבישול מדור

כא אמיתי. איטלקי ספגטי כין
 משמידים הפרחים מגדלי שר
 אריק של בעזרתו תוצרתם, את

 על סרט התוכנית מציגה שרון,
 הבינלאומית הפרחים תערוכת
הברי בפינת בחולון. שנערכה

 עדנאן כנזאל הד״ר יסביר אות
אצ בין בפיטריות לטפל כיצד
 התוכנית את הרגליים. בעות

 תצוגות־אופנה. שתי תחתומנה
קטי תוצג ובה רגילה, האחת

מוק השנייה ואילו סרוגה, פה
נער והיא לבגדי־רכיבה דשת

סוסים. בחוות וצולמה כה
).9.35( פתח חטף •

 אבשלום והסטיריקאי הבלשן
שי על שלו למאיר יספר קור

כן־צכי ינאית יחל
10.25 שעה שני, יום

 בית בתקופות הלשון בושי
שני. ובית ראשון
).9.45( כסלו ימי •

 (״טומי״) שיוסף צפוי, היה זה
בטל קבועה תוכנית יתן לפיד

 ארץ־ישראל- לחסידת וויזיה
לחו אחת שמר. נעמי השלמה

 נעמי את הצופים ישמעו דש
ו מנגנת שרה, מדברת, שמר

 הראשונה בתוכנית מלחינה.
 שמיר, אסתר יופיעו שמר של

 תיטמן, עוזי בן־ישראל, אפי
 של להקת־הזמר סיני, אריק

 פסח־ רפי בהדרכת בית־אלפא
פסנ בליווי זיטנר, ואורה זון
 גם שמר ארגוב. סאשה ש$ תר

 לשירו חדשה נעימה הלחינה
אומ טשרניחובסקי שאול של
ארץ. ישנה רים

כן־צכי ינאית רחל •
 המדינה נשיא אשת ).10.25(

 אף חודש, לפני שנפטרה השני,
 ארץ־ישראל־השל- חסידת היא
 מביאה קפלנסקי נעמי מה.

 במיסגרת שנערך עימה, ראיון
 בן־צבי הציונות. על הסידרה
 על לארץ, עלייתה על מספרת
 חברותה ועל אוגנדה קונגרס

השומר. באירגון




