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 דימני וולט שד עולמו •
 הזו המצויינת ד,סידרה ).5.30(

 בתת־סידרה השבוע מתחילה
 על דונובן, של בתו בשם חדשה

 נוודים, שני של הרפתקותיהם
למבוגרים. גם מומלץ ובתו. אב

 ).7.00(עולמי ספורט •
ב ממשיכה בערבית הטלוויזיה

ה בכדורגל העשור על סקירה
עולמי.
 ומשרתים אדונים על •

 הגיעה בלאמי לבית ).8.00(
וכ נעדר, ג׳יימס ני הידיעה

 החזית בקרבות שנהרג נראה
ממ והייזל ריצ׳ארד הצרפתית.

 ובחוסר בדאגה בבית תינים
 מעשית ג׳ורג׳ינה ואילו ודאות
 ג׳יימס את מחפשת היא יותר,

 ל־ המגיעים הפצועים אלפי בין
 משרתת. היא שבו בית-החולים

 שג׳יימס כך עם השלימה הייזל
לה מסרב ריצ׳ארד אך נהרג
 רי- של אמונתו גם אולם אמין.

ל כשמגיע מתערערת צ׳ארד
 כדי ג׳יימס, של משרתו בית

 של האישיים חפציו את למסור
 שג׳יימס מספר הוא מפקדו.

 פגז בקירבתם כשהתפוצץ נהרג
 כששבו לסגת. נאלצו ואנשיו
 ירה גרמני שקצין גילו לחפשו

ב שנותרו הבריטיים בפצועים
הקרב. שדה

החיים הם באלה +
לפר מגיע אדריכל ).10.05(

וה הפרטיים בחייו דרכים שת
קו את משחזר הוא מקצועיים.

 תאו- שבין הקצר בזמן רותיו
 עם התהפך שבה נת־הדרכים

 לבית־החו־ הגיעו ועד מכוניתו
 הבמאי של הסרט תוכן זה לים.

 מישל בהשתתפות סוטה, קלוד
 ולאה שניידר רומי פיקולי,
.מסארי.
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 אם ).8.30( כדורסל •
 תסכים, תל־אביב מכבי הנהלת

האח ברגע רק יוחלט כך ועל
הכר מכירת קצב פי על רון,

הכדור מישחק ישודר טיסים,
 לקבוצה תל-אביב מכבי בין סל

חי. בשידור מבולוניה
 סיפור — אורנה •

אפשר כיצד ).10.15( אישי

פורוג :אישי סיפור
10.15 שעה חמישי, יום

 לאותו פעמים שלוש להינשא
השחק מספרת כך על אדם?

 חוויה שעברה פורה, אורנה נית
יש פרס כלת שהיא פורת, זו.

 מספרת התיאטרון, לאמנות ראל
אול יצרו שאותו בסרט־תעודה

ילדו על הרצליה, הסרטה פני
ב נוצרית למישפחה כבת תה

ש בתקופה בגרמניה, קלן עיר

 1 השניה מילחמת־העולם לפני
עבו יום על !לארץ עלייתה על

 על כעוזרת־בית; הראשון דתה
מ כשחקנית שערכה הקלטות

ה השפה את כלל שידעה בלי
 בתיאטרון תפקידיה על ; עברית

 התיאטרון הקמת ועל הקאמרי
 התסריט את ולנוער. לילדים
 היתר בין קרפל. דליה כתבה
 ממחזות סרטונים בסרט שולבו
 על וסרט פורת השתתפה שבהם

המילחמה. שלפני קלן
 ).11.05( כדעות •
להב להגיע מנסים ודני איליין

 מניע מה לדני מגלה איליין נה.
מר כה בצורה להתנהג אותה
הפ לג׳ודי מכינה קרול גיזה.
 עם להיפגש נאלץ והוא תעה

 בעיה יש ומרי לברט אביה.
 ולילה יומם עובד ברט :חדשה
 אותו. רואה שאינה כמעט ומרי

 מניע מה למרי מספר ברט גם
מת שהוא כפי להתנהג אותו
 טייט לבית מביאה מרי נהג.

 שיחרורו לרגל שאפתה, עוגה
 ונשות מבית־החולים צ׳סטר של

 זו ומקוננות יושבות המישפחה
 ביחסים תיסכוליהן על זו באוזני

דני עוזב אחד ערב גברים. עם

ורוכרטס דובאל, :אייל!
10.05 שעה שבת,

ורעייתו וילצ׳ר גרוויל סגן :הרוח נגד
10.00 שעה ראשון, יום

ארצי :כצוותא
9.40 שעה שלישי, יונו

 הומוסכסואל. עם בצוותא ררת
 ריצ׳ארדסון, טוני הוא הבמאי

 טאשינגהאם ריטה היא הצעירה
 מד־ מייקל הוא וההומוסכסואל

וויו•

1 .1 5
).9450( פתח חטף •
בצו כנראה יופיע שלו מאיר

 כאשר ביצים, של תבנית רת
 היומון של המיסעדות מבקר

 על ידבר מוקדי, רנה הארץ,
ותפוחי־אדמה. ביצים
 שלמה עם בצוותא •

 לא הצופים ).9.40( ארצי
 בעקבות הטלוויזיה נגד התמרדו
 גזוז להקת על החוזר השידור
 שמר. נעמי עם התוכנית ושידור

 תוכנית נוסף: עונש מגיע לכן
 ארצי. לשלמה כולה המוקדשת

ה את בתוכניתו מארח ארצי
 ג׳רי המצויין והמלחין גיטריסט

 והמעבד המלחין את אקשטיין,
 בית להקת את ארגוב, סאשה

מ טופז, דודו את וכן השיטה
בבית-ספר. איתו למד שזה שום
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 פרק ).9450( אנשים •
 (״קיי- חיים של בתוכנית נוסף

 ה־ את שאוהב למי גיל, מול״)
ה סרטיו. של המתקתק סיגנון
 אדם הוא הערב גיל של כוכב

 חוות- בסוסי המטפל ג׳ורג/
 החקלאות מישרד של הסוסים

לסו ג׳ורג׳ של האהבה בעכו.
 השואה, בתקופת !נולדה סים

 ממוות. אותו הצילו כשהסוסים
פר את לספר מוכן אינו ג׳ורג׳

 מרגיש הוא אולם העלילה, טי
 טובה לסוסים, לגמול עליו כי

 מוישה עוזרו גם טובה. תחת
 של אהבתם על מתחרה הוא

בובה. והאתון הסוסים
דבש שד קורטוב •

 את לראות הזדמנות ).4.11.05(
 נימנה הסרט המפורסם. הסרט

 כיור־המיטבח סרטי אסכולת על
1 של סיפורה את מגולל והוא

בעק הבית את שעזבה צעירה
מתגו- והיא אמה נישואי בות

1 .12
והמצאות חידושים •

המצ על פרקים שני ).0450(
 ישראלית והמצאה בעולם אות

 מיליון 4,5 יש בבריטניה אחת.
מתרח שנה ומדי עמודי־חשמל

נפי תאונות 300מ־ יותר שות
 לשם תיקונים. עובדי של לה
ה החשמל עמוד הומצא כך

ותי טיפולים המאפשר חלול,
היה גונבי לטפס. מבלי קונים
 לחתיכות אותם חותכים לומים

 יהיה אפשר שאי כדי קטנות,
בעז הגנוב. היהלום את לזהות

מדו הפעם — לייזר קרני רת
 המת- מייוחדת, לייזר בקרן בר

אפ — מסויימת בזווית עקמת
האצ ״טביעות את לגלות שר

 כמו ממש היהלום, של בעות״
וה אדם. של טביעות-אצבעות

 לגליצרין :הישראלית המצאה
מר הוא שימושים. הרבה יש

וכ במקטרות בתמרוקים, כיב
 הגליצרין בחומרי-נפץ. מובן,

 מופק שהוא כיוון מאד, יקר
 עולה שמחירם נפט מתזקיקי

גילו וייצמן במכון בהתמדה.
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ה מרחוב החבובות •
 הערב ).8450( הפתעות

 בדרנים שני החבובות מארחות
 הישראלי, לקהל בלתי־ידועים

ל טובה בשורה וארנל. שיכלר
ה למחסני החבובות: חובבי

סר שבעה עוד הגיעו טלוויזיה
 כנראה שישודרו משלהן, טים

 פנתה הטלוויזיה הנהלת בצבע.
ב החבובות את לאשר בבקשה

 ההבדל מוכר ירח לצופי צבע.
 בשחור- החבובות שבין הרב
בצבע. החבובות לבין לבן

 ).10.00( הרוח נגד •
 ה- חבר ינון, מיכה עורך־הדין

 רשוודהשידור של וועד־המנהל
 ה- את אוהב המפד״ל, מטעם
 האסירים על החדשה סידרה

 לאוסטרליה. שהוגלו האיריים
לי ללכת אוהב גם ינון אבל
מ דרש הוא לכן מוקדם, שון

את להקדים הטלוויזיה הנהלת

שיין :שאיפה
10.20 שעה שישי, יום

 אשתו, אל בדרכו המישרד את
 המזכירה וסאלי, עליו, האהובה
 מש- ברט, עם לבד שנותרה

לוהט. וידוי-אהבה באוזניו מיעד.
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מארח מאוס מיקי •
המ הבדיחות המשך )•3.00(

 לעכב- בבית־החרושת סופרות
 דימני. וולט של בסידרה רים,

מוק אינן הערב של הבדיחות
מסויים. לנושא דשות  ).0.0(צ ערכי סרט •
ה הסרט על פרטים אין עדיין
 שבמחלקת למרות וזאת ערבי

הער הטלוויזיה של התוכניות
 סרט איזה יודעים כבר בית

 הערבית הטלוויזיה דובר יוקרן.
 מתעצל פשוט יחזקאל עזרא
ה על החומר את לידיו לקבל
לעיתונות. כהודעה ולעבדו סרט

 מיצרים בלא שאיפה •
 של האחרון הפרק ).10.20(

 פרשת על המצויינת הסידרה
 (״מו״)ומוריו ג׳ון ועל ווטרגייט

מו ניכסון ריצ׳ארד הנשיא דין.
 והמוש־ מתפקידו יתפטר כי דיע

מחיי ווטרגייט במישפט בעים
 אוליכמן, מיטשל, את בדין בים

 עורך־הדין ומארדיאן. האלדמן
 השופט כי לדין מודיע שפר

מ החל לשחררו. הורה סיריקה
 בת סידרה תוקרן הבא השבוע

 עם הגברת פי על פרקים שני
 קת תשחק בסידרה הקמליות.

 אונידין בקו ששיחקה נליגן,
ומעצ מנדנדת בחורה כאותה

 ברשתה להפיל שהחליטה בנת
 מות אחרי אונידין ג׳יימם את

של הפרקים שני לאחר אשתו.

 וכך הרוח, נגד של שידור שעת
 מהערב החל נעשה. אמנם

 .10.00 בשעה התוכנית תשודר
 בהשפעת עדיין הערב עלילת
 ג׳ונ- על שניחת המלקות עונש

מח הוא עתה הקודם. בפרק תן
 ומרי קרוא־וכתוב ללמוד ליט

 רצות השנים ללמדו. מתנדבת
 של שיחרורו ומועד במהירות

 י על חלומו, ובא. קרב ג׳ונתן
להתגשם. עשוי משלו, חווה
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ב תוקרן הקמליות עם הגברת
 לאחר דרמה. השלישי שבוע

גב־ אנקת הסידרה תתחיל מכן
).11.05( קווינסי * ה

 מגלמת שאותה אסטין, מליסה
 היא בבקוק, ברברה השחקנית

 קווינסי. של הבוס של אשתו
 ג׳ואי לילד טרמפ נותנת היא

 לתאונת־דר־ ונקלעת האריסון
 שניהם. נפצעים שבה כים

 ומגלה ג׳ואי את בודק קווינסי
 מכות, וסימני חבלות גופו על

 שברח שהילד, כך על המעידים
 להתעללות קורבן היה מביתו,

למ מנסה קווינסי הוריו. מצד
 הילד, של אמו נגד ראיות צוא
לדין. להביאה כדי

באמצ גליצרין להפקת שיטה
מלו מים השמש, אנרגיית עות
 דונליילה. הקרויה ואצת־ים חים

גלי להפיק החלו כבר באילת
זו. בשיטה צרין
 ).8.00( השבת כצאוג •

 הגיל- על מספר העיוני החלק
 השמות של והמשמעות גולים

 שובבי להקת ואילו בישראל,
ה את לתוכנית תורמת הכרמל

מוסיקה.
 הפרק ).10.05( אייל! •
 כוחות מפקד על בסידרה השני

 במילחמת־העולם בעלות־הברית
 (״אייק״) דוויט הגנרל השניה,

 המילחמה את מתאר איזנהאור,
 ההכנות ואת בצפון־אפריקה

באו לאירופה. הגדולה לפלישה
 אייק עצמו מוצא ימים תם

 עם להתמודד ונאלץ מבודד
וצ׳רצ׳יל. דה־גול מונטגומרי,


