
רביעי יום
12 .19

 בנותיו ושבע טוביה •
 המיועד נוסף סרט ).10.35(

בחופ בבית היושבים לילדים
 סיפורו פי על החנוכה, שת
עליכם. שלום של

 ).6.33( לנוער מגזין •
אחר פעם היתה עווד עפעף

לער סרטים תירגום על אית
 מחלקת- מנהל בטלוויזיה. בית

בער הטלוויזיה של התוכניות
 אין כי טען פתאל סלים בית
 על־ טוב די ערבית יודעת היא
או להוציא וכדי לתרגם, מנת
 לקח התירגום מעבודות תה

 והטיל שלו, למחלקה אותה
ה המגזין. את להפיק עליה
 שכבר מה עווד מגישה ערב

 את קודמות: בתוכניות הגישה
 כיצד המסביר פרדים יהודה
 תערוכת תיבת־דואר, לבנות

 ערביה נערה של עבודות־יד
 איברהיס על וכתבה עיוורת
ושח י״ב כיתה תלמיד מקאוי,

 באר- בית״ר של כדורגל קן
א׳. בליגה הנמצאת שבע ).8.00( נר הדלקת •

 יודלק חנוכה של הששי הנר
 קריית־ של הקהילתי במרכז
ארבע.
ומשרתים אדונים על •

 מיכתב מגיע רה אל ).8.05(
 האוסטרלי ארוסה של ממפקדו
 על לה המודיע וילמוט, גרגורי
 רוז בקרב. גרגורי של נפילתו
לנ מנסים והמשרתים המומה

נו מאוהבת הייזל אותה. חם
 דייסון, ג׳ק שלה בטייס אשות

 כי הידיעה מגיעה וכאשר
 לחופשה, להגיע עומד ג׳יימס

מעו ברגשות לו ממתינה היא
 סגור את פותחת רוז רבים.
 הייזל ואילו הייזל, בפני ליבה
 המבשרת בעיתון ידיעה מגלה

 דיי־ שאהובה איוב, בשורת לה
 עם אין להייזל בקרב. נפל סון
 בינתיים יגונה. את לחלק מי

 במשך לחופשתו. ג׳יימס מגיע
ה על מעלה הוא תמים לילה
 שלו, המילחמה חוויות את כתב

 ל- מתברר הדברים ומקריאת
 בעיקבות הפך, שהוא הייזל

יו בוגר אחר, אדם המילחמה,
יותר. ומתחשב אנושי תר,
 ).10.00(וינשל פרשת •
הפ אברהם של הקולנוע סרט

 הטלוויזיה השקיעה שבו גר
מוק הוא ועתה רבים, כספים

העלי הקטן. המסו על גם רן
 שהמפיקים למרות פשוטה, לה

בשו כבעלת אותה להציג ניסו
 צעירה, עיתונאית אילנה, רה.

 השחקנית על-ידי המגולמת
 כולו בסרט היחידה נתיב, טלי

וחבר שחקנית לתואר הראויה
מגל אותה ג׳ודי, הצלמת תה
חוק זבקו, אסתר הדוגמנית מת

 שאירעה תעלומת־רצח רות
ו־ ,30ה־ שנות באמצע בחיפה

56 1 ...—

 הקטן. הישוב את אז הסעירה
 אמורות היו חקירה כדי תוך

מאו מרתקות פרשות להיחשף
 כפי נשארו, הן אך התקופה, תה

 חיי הפנר. של בדמיונו הנראה,
 בעלה עם אילנה של הנישואין

 ד,מיש־ ובעיות קוטלר) (עודד
 פייגין) (דב שלה, אבא של פחה
 ואת העלילה את להחיות ניסו

הסרט.

שי יום מי ח
12 .20

שמיל החתול מועדון •
 לילדים בצבע תוכנית ).5.30(

במו חנוכה. מסיבת נושא על
ששי מופיעים הערב של עדון

 חזה, עופרת נבון, רותי קשת,
רק וכמה ישי גליה השחקנית

בת־דור. מאולפן דניות
).6.00( העניינים מה •

ה חוסר על מייוחדת תוכנית
וי עשיית של אובייקטיביות

 מעובדות אחת החדשות. צירת
 (״שולי״) שולמית הטלוויזיה

 על מחקר לדבריה, ערכה, אשל
 יודפס מה מחליט ומי כיצד

ומה ברדיו ישודר מה בעיתון,

 שלה והמסקנה בטלוויזיה, יוקרן
 להיות יכולות אינן שהחדשות

 לקבלן ושאין אובייקטיביות
 הטוב החלק את מסיני. כתורה

 המיש- קטעי מהווים במישרד
 המתאר שגרן ג׳וליאן של חק

 הד באמצעי שונים תפקידים
תיקשורת.

).10.35( פרטי בלש •
 הצעה מקבל ברוקלמן ריציי

להצ לה: לסרב שאי־אפשר
 גדול למישרד־חקירות טרף

מע הוא ענק. משכורת תמורת
ה תיקיו כל את כמובן, ביר,

כא רק החדש. למישרד ישנים
 קשר לו שהיה אדם נרצח שר
מת הישנים, התיקים אחד עם

הסיבה על לתהות ריצ׳י חיל

וקשת ישי :שמיל מועדון
5.30 שעה חמישי, יום

לו. שהציעו הגדולה למשכורת
ת • עו ).11.15( בו

 למרי מספיקות אינן הצרות
 שהיא החליטה והיא קמבל,

 ברט ללמוד. וצריכה משועממת
 מרי שמא וחושש לכך מתנגד

 בו. תרצה לא כבר המשכילה
מה מאושרת אינה ג-סיקה גם

וב למעלה גרה שהיא סידור
 ליל־הכלולות את במרתף. עלה
 טלפון מפריע וקורץ טים של

 שהיא הטוענת טים, של מאמו
 מאמין אינו טים אך גוססת,

 לעשות מה יודע אינו דני לה.
תוע הון המבזבזת איילין עם

 רעיון. יש לברט אולם פות,
 פיתאומי, מהתקף סובל צ׳סטר
נא ודאץ/ לבית־חולים מובהל

מהבית. לברוח לץ

שי יום שי
12 .21

עוד ישובו שלא ימים •
)6 בער הטלוויזיה דובר ).03.

 אחת הוא יחזקאל עזרא בית
ב ביותר המעורבות הדמויות

 בטלוויזיה הסכסוכים פרשת
ליחז היה לא השבוע הערבית.

תוכ להמצאת לדאוג זמן קאל
הס והוא הערבי הסרט של נו

שמו. בציון רק תפק
 מיצרים כלי שאיפה •

 של החמישי הפרק ).0.30(
 פרשת על המצויינת הסידרה

 לתאור כולו מוקדש ווטרגייט
 דין, ג׳ון על המופעלים הלחצים

 וע- בפני להעיד להביאו כדי
דת־הסנאט.

).10.15( קונצרט •
 של הסימפונית התיזמורת

 הדרום־מערב שרות־השידור
 קלי ברנרד של בניצוחו גרמני
 מיספר הקונצ׳רטו את מנגנת

 לפסנתר 21 אופוס ברה־מינור 2
שופן פרידריך של ולתיזמורת

מר הפסנתרנית הסולנית עם
ארגריף. חה

ת כ ש
12 .22

והמצ חידושים על •
חו שידור שוב ).6.30( אות

 חדש סגנון על זו. בתוכנית זר
 על המבוסס הצילום, בעולם
הקליי הוותיק הילדים מישחק

ה תלת־ממדית תמרנה דוסקופ.
 דו־ממדי זכוכית מלוח נוצרת

 בעזרת אופטית אשליה ויוצרת
הלייזר. אור
).8.00( השבת כצאת •

בקולו איש 3000 בת קהילה
למ ישראל, את מעריצה רדו
 יהודים. אינם חבריה שכל רות

 ה־ להקת את הקימה הקהילה
 ואלד, סינגרס אינמרנשיונל

בשי תבל רחבי בכל מופיעים

 הוא יעודם שכל ובזמר רה
ירוש ואת ישראל את להלל
 בישראל ביקרה הלהקה לים.
או צילמה ואז כשנתיים, לפני

מנ הישראלית. הטלוויזיה תה
פרימן. מרדכי הוא הערב חה

]ןו1ו1?ו41נח<
12 .23

).5.00( נועם תיבת •
 זמר להקת מארח צור נועם

 ברזילאים, בשירים מירושלים
ה התיזמורת מחברי שלישיה

 עדנה הזמרת ואת פילהרמונית
 מ־ 16דד הכבש גם יופיעו לב.

 מסע ויערך התנ״כי, גן-החיות
 ותיבת- הסכסופון עם היכרות
הגרוזינית. הנגינה

צ׳אר■ שד המלאכיות •
 שנה 30 לפני ).10.05( לי

 ברירה (״השועל״) פרדי היה
 אוהר־ דן השחקן מגלם אותו
 הידוע גנב־התכשיטים ליהי,

 שניים בו נזכרו עתה בעולם.
להו המנסים לשעבר, משותפיו

הח היכן בעינויים, ממנו, ציא
וה המפורסם היהלום את ביא
 מצליח השועל ערב. אור יקר

 הישר ומגיע מהם, להתחמק
 השועל הבלשיות. שלוש אל

 ברשותו מצוי שהיהלום יודע
 והוא עשיר, ערבי שייח׳ של

 לגנוב החתיכות משלוש מבקש
להח יהיה שאפשר כדי אותו
 נגנב, שממנו למוסיאון זירו
 קו לשים יוכל שהוא כדי וזאת
הפ תקופת על ומוחלט ברור

שלו. שע
).10.55( הרוח נגד •
האוס הסידרה של שני פרק

 האירים. האסירים על טרלית
 לראשונה טועמת מלווין מרי
המ במסע אסירים חיי הם מה

ה סיפון על עושה שהיא פרך
לאוס בדרכה בריטניה ספינה

 הם והחובל רב־החובל טרליה.
 ביד ורודים סדיסטיים עריצים

סי שעל האסירים 188ב־ רמה
 מתיידדת בדרך אונייתם. פון

אל מקנמארה, פולי עם מרי
שנת ילדים, לשני ואם מנה
זעי גניבה בגלל וגורשה פסה
 סגן־משנה את גם ופוגשת רה

 חיים לה המציע גרוויל, מורים
 וכאשר לו, תתמסר אם אחרים

 לד,נקם מחליט לו, מסרבת היא
בה.

י1ש יום
12 .24

 קטן מסד גדוד מסך •
לסר הערב מוקדש ).8.30(

קטעים ומביא מוסיקאליים טים
 שגעון נולד, כוכב מוודסטוק,
 עוץ מארץ הקוסם המוסיקה,

ד,ח- הישראלי מסירטו וקטעים

סינגרס אינטרנטיונל השבת: כצאת
8.00 שעה שבת, מוצאי

צור נועם נועם: תיבת
5.00 שעה ראשון, יום

 במים־ טעות רווח, זאב של דש
התוכנית את מנחה הערב פר.

שאולי. יצחק
חופשית כניסה •

)0  התוכנית סוף סוף ).30.
 של תוכניתו הכל, ציפו שלה
 תוק־ לשבועיים אחת ניסן. אלי

בהש חי בשידור התוכנית רן
ה במרכז העומד קהל תתפות

 רלוונטי יהיה הקהל תוכנית.
 ול- התוכנית, בנושא ומעורב

 להם שיש אנשים יהיו צידו
שיי בנושא אישית מעורבות

תיו הראשונה התוכנית דון.
בחב אשד, להיות לנושא: חד
 התחקיר את הישראלית. רה

פוקס. ונאוה מור דליה עשו
 לחם בית מעל כוכב •

 ל- מייוחדת תוכנית ).10.50(
 וב- בצבע שתשודר חג־המולד,

 ארצות משמונה ישיר שידור
 ישראל. ביניהן העולם, ברחבי

 מכי- בשידור תיפתח התוכנית
 שם בבית־לחם, כר־המולד

מ הפעמונים מקהלת תשיר
 בנצרת הבפטיסטי ר,ספרבית

אח רג׳יסטר. רוזמרי בהדרכת
 תופיע הנצרתית המקהלה רי

ה מבית־הספר הבנים מקהלת
בירוש בעיר־העתיקה ארמני

 השידור יעבור מבית־לחם לים.
 בפרוונס, סילויקאן לכנסיית

 טגפו המירעה לאיזור צרפת,
ב וינה ליד ליער בניו־זילנד,

וח בקנדה לוויניפג אוסטריה,
 שיר לשמיעת לבית־לחם זרה

 תלמיד חורי, איחסן של מפיו
 מחוץ אל שוב מחיפה. 12 בן

 ולסלט- לגורווגיה לבית־לחם,
 סיור בארצות־הברית. לייק־סיטי

 ב- יסתיים התוכנית של החוץ
 יחזור ואז אנגליה, קנטרברי

 להעברה לבית־לחם השידור
המיסה. של ישירה

שי יום שלי
12 .25

).7.00( דטישפחה •
 הכנות המולד. לחג מוקדשת

 של בביתה עצמו, והחג לחג,
 יחד בנצרת זכריה מישפחת

 שונות, מארצות סירטונים עם
 מישפחות שם מתכוננות כיצד

 אי- אופנה בלי לחג־המולד.
 כי שכחה רביד מיקה אפשר.

 בגד מיפעל את סגרו בינתיים
 מוצרי על כתבה ומביאה עור

המיפעל.
 ).0.35( פתח חטף •

 ~ ראו־ הבלשן את הערב מארחת
סיוון. בן

).0.45( נוכה כוסה •
טרו לארץ הצרפתית התשובה

ונ מלחינים זמרים, יפה. פית
 של הראשוה מהשורה גנים

וצול הופיעו הברזילאי הזמר
 משגע והמיקצב בפאריס מו

ב יופיעו השאר בין כתמיד.
וג • קרלוס אנטוניוס תוכנית

פאואל. באדן והגיטריסט בים


