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).6.32( לנוער מגזין •
 על דיון מביאה עווד עפאף

 ותלמידי־תי- בני-נוער עבודת
הנע בהתנדבות. ערביים בון

בשעו עוזרים הערבים רים
 עוזרים נכשלים, לנערים רים

 ב־ בעבודות במיבצעי־התרמה,
 ובמים־ בבתי־נוער בתי-חולים

רע תתן הכתבה אולי גדים.
יהודיים. לילדים יונות
ומשר אדונים עד •
וב ,1918 שנת ).8.00( תים

 אנושות מכות סובלת ריטניה
ל מגיע אדוארד במילחמה.

הג המפלה את ומתאר חופשה
המ על אוסר האדסון דולה.

 ב- ההפסד על לדבר שרתים
מגי בלאמי סיר אל מילחמה.

המיל גברת אורחים. שני עים
 סקוטי קצין של אלמנה טון׳

 דילן. ג׳פרי סיר ועורד־הדין
 לדין עומד המילטון של בנה

 באה והיא פחדנות, גילוי בעוון
 את מציע בלאמי עזרה. לבקש

 המיש- בעת דילן. של שירותיו
 ודילן התובע קשה נאבקים פט
 המילטון של וחייו כבודו על

הצעיר.
 ).10.65( לילה רחשי •
 אחרי מיבצע-ראווה מתכנן פורץ

 את לשדוד מהכלא, שיחרורו
 קאן. הריביירה בעיר הקאזינו

 עוזב המקורי ששותפו לאחר
 עוזר אליו מצרף הוא אותו,
 יוצאים הם ויחד וצעיר, חדש
 את לממש לנסות כדי לקאן

 אינה הנייר שעל התוכנית,
 הוא הבמאי להכשל. יכולה
 משתתפים ובסרט ורנאי הנרי
דילון. ואלן גאבן ראן

חמישי יום
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 החתול מועדון •
 חוזר שידור ).5.30( שמיל

 ושושיק אריק עם התוכנית של
ויעל. נועה בנותיהם ועם שני

 ).6.32(ח׳ליל סיפורי •
 הטלוויזיה במחסני שוכבים

ה בגלל רבים, חודשים כבר
בער הטלוויזיה מנהל בין ריב

 מנהל לבין בראל, יוסף בית,
 סלים שלה, מחלקת־התוכניות

 ה־ כה. עד שודרו לא פתאל,
עו שבוע כל שתוקרן סידרה

מצי מלאה ישנה בחנות סקת
 שגם בשכונה הממוקמת אות
 מ- לכמה במה משמשת היא

 פרק בכל הסידרה. פירקי
 שירים שני אגדות־עם, ישולבו

 ל- במיוחד והולחנו שנכתבו
 מלאכת־יד. והרבה זו סידרה

 הערב, של לפרק התסריט את
 כתב להשכיר, חדר הנקרא
 והוא ויסלר (״פוצ׳ו״) ישראל
 עם היכרות פגישת מתאר
 המציאות, חנות בעל ח׳ליל,

לו המזכירה לטיפה אשתו ועם

ב נועדה שהחנות פעם מדי
 ג׳מיל לעסקים. ובראשונה ראש
 מאמציו במיסגרת לחנות מגיע

 בה נשאר והוא דירה לשכור
ב המסופרת האגדה כשותף.

 המסמר אגדת היא זה פרק
ג׳וחא. סיפורי מתוך
).8.00( בדורסד •

ה מישחק של ישיר שידור
 תל־אביב מכבי בין כדורסל

 במיסגרת מדריד ריאל לבין
אי גביע על הגמר תחרויות

לאלופות. רופה
 כף על החיים #

הסיד- ).0.40( המאזניים
דרמ אירועים המשחזרת רה

 חיים סכנת נשקפה שבהם טיים
 הקטן. למסך חזרה לגיבור,

מע משוחזר הערב של בפרק
צעירה מורה של החטיפה שה

נליגן קמליות:
10.05 שעה שישי, יום

 1972 בשנת שאירע ותלמידיה,
שבאוסטרליה. בוויקטוריה

 ).10.30( המוכחדים •
ש במינה מיוחדת סידרת־מתח

מת ויריות מכות במקום בה
 בעזרת מדעית מילחמה נהלת

הטכ שכלולי ושאר מחשבים
 שלוש על נסובה הסידרה ניקה.

כפו חיים המנהלות דמויות
ניי בעבודת עוסקים הם לים.
למ בטיסה וגם משעממת רת
 בלשית. להרפתקה מרוחק קום

 קיין, וילי עומד החוליה בראש
 לונן, ויי השחקן מגלם שאותו

מוכ וסוכן־ריגול לשעבר צנחן
 דמות מאלימות. החושש שר

 אגף־המיבצ־ ראש הוא נוספת
 ברנ־ ניל החוליה, של עים

 רוי השחקן מגלם אותו סייד,
 צנחנים קצין הוא גם מרסדן,

 בסידרה נוספת דמות לשעבר.
 שירותי־הביון. ראש ?4 הוא

וטו מיקצועית אנגלית סידרה
בה.

 צ׳ס- ).11.20( כועדת •
 זוכר אינו אך הביתה, שב טר

 דניס את עוזב ג׳ודי דבר.
הפ עם להשלים מוכן שאינו
 להשפיע ומנסה שלהם רידה

 דעתו. את לשנות ג׳ודי על
לברוח מחליטים ויונים דאץ׳

 לג׳סיקה מבשרת קורץ ביחד.
מ חוששת אך בהריון, שהיא

 של הפרופסור־המחזר העתיד.
 הביתה, אותה מביא שוב מרי
ומש עליה מתנפל הפעם אך

 הרגע באותו בכוח. אותה כיב
 חושב ברט לחדר. ברט נכנם
המר עם פעולה שיתפה שמרי

 את להטביע והולד שלה צה
 הוא הלילה את במשקה. יגונו

סאלי. של בביתה מסיים

שישי יום
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לאשח פנים שתי •
ה של הערבי הסרט ).5.32(

 על מצרי סיפור הוא שבוע
 דון גם שהוא תכשיטים סוחר
 ומגיע בעולם המסתובב ג׳ואן

ב מתאהב הוא שם לביירות,
או משכנע הוא מצריה. נערה

 ה־ לאחר איתו. להתחתן תה
 עט לקאהיר טס הוא שיכנוע

 לו מצפה שם אולם אהובתו,
שרא החוקית, אשתו הפתעה.

 הביתה, חוזר הוא שאין תה
 התחיל היקר הילד התחפשה.

 בסוף ורק אחריה, גם לחזר
 באשתו בגד שהוא לו הסתבר

כמ הם השחקנים אשתו. עם
 חוסיין שבוע, בכל כמו עט

ואנזזי. וסוהיר פהמי,

).9.20( מכת ימי •
 שמר. נעמי של תוכנית עוד

 אושיק את שמר מארחת הערב
בן־ישר־ אפי ארזי, ירדנה לוי,
 הזמר וקבוצת בוכמן אודי אל,
בית־אלפא. קיבוץ של

הר,אמד■ עם הנכרת •
 הראשון הפרק ).10.05( יות

סיפרו פי על החדשה בסידרה
 מר־ הבן. דיומא אלכסנדר של

 תפקידה שאת גוטייה, גריטה
 נמצאת נליגן, קייט מגלמת

 של מתקדמים בשלבים כבר
 אר־ בה מתאהב כאשר שחפת,
תפ את הצעיר. דובל מאנד
 השחקן מגלם דובל של קידו
 יחד שכיכב מי פירת, פיטר

 בסרט ברטון ריצ׳ארד עם
לע אותה משכנע הוא אקווס.

 איתו ולבוא העושר חיי את זוב
 הוא אחד יום אך בכפר, לגור
 הוא אותו. עזבה היא כי מגלה
ביחד, הם שוב אותר״ מגלה

 בגדה היא כי מגלה שהוא עד
 אתנן דמי לה שולח הוא בו.

 אחרי רק הארץ. את ועוזב
 נכנעה היא כי לו נודע מותה

או עזבה ולכן אביו לדרישות
תו.

חוט ).10.55(קווינסי •
 ל־ להישמע מסרבים מטוס פי

 הם כי להם המסביר קווינסי
 לא קטלני. לווירוס חשופים

 נגד ניצבים החוטפים רק
ש ביל, אדם גם אלא קווינסי,

 או־ ג׳ראלד מגלם תפקידו את
 המאבק את המנהל לוהאלין,

 הממשלה בשם החוטפים נגד
הפדראלית. |

שבת
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 במקום ).6.15( מיסה ס
 והמצאות חידושים התולנית

 בשידור־לא- הטלוויזיה מביאה
ה של המיסה מהלך את ישיר

בירושלים. הארמנים נוצרים
).8.00(חשכת כצאת •

בשבו בשבט ט״ו את מקדים
 גולד־ אליעזר הפרופסור עיים.
 לחקלאות מהפקולטה שנזיט

 לחקלאות, דת קושר ברחובות
 ולי־ עמנואל פרופסור ואילו

 הוקלט מאז שנפטר קובסקי,
 לשידור, ועד עימו הראיון

 לגבי חדשנית תיאוריה מציג
 במיקרא. המתוארים הניסים
 ושמש ים־סוף קריעת לדעתו
קוס אירועים היו דום בגבעון

 של בתעודות גם שתוארו מיים
 הקליל החלק את אחרים. עמים
גבעתרון. להקת תגיש
 הפרק ).10.05( אייק •

 הגנרל על והאחרון השלישי
 מתאר הפרק אייזנהאור. דוויט

 שבפלישה הגדול ההימור את
 אייק. של נצחונו ואת לאירופה

סיד תוקרן הבא בשבוע החל
 העוצמה מחיר בשם חדשה רה
 בארצות־ סווארים מאבק על

ישתתפו בסידרה הברית.

 המפורסם האבא קייט, בראיין
 בלאק וין וקיא וג׳ודי, באפי של

תעו בנמל שהופיעה היפהפיה
ובנאשוויל. 75 פה

ראשון יום
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ת • כ י ם ת ע ).5.311( נו
 לילדים המוסיקאלית תוכניתו

 ליצחק מוקדשת צור נועם של
 ולשם־טוב קלפטר (״צ׳רצ׳יל״)

באך. את המנגנים לוי
).10.00( הרוח נגד •

 גא- ג׳ונתן נלחם שנים במשך
 אינגליש, ג׳ון השחקן הוא רט,

 מחשבה מתוך חווה לו להקים
השחק מולודן, מרי את לשאת

 הפכה מרי ין. רק לא מרי נית
 לסישפחת נכס ממש להיות

 עד עובדת, היא שם ווילשייר,
 מהרגע חוששת שבעלת־הבית

תע והיא עונשה יסתיים שבו
 מרחיקה גם היא כך לשם זוב.
 לא זה אבל ממרי, ג׳ונתן את
ממ והשניים לה, הולד כך כל

 מציע ג׳ונתן להיפגש. שיכים
משי היא אך נישואין, למרי

 לאיי־- לשוב עליה כי לו בה
 נוספת מחשבה לאחר אבל לנד,
ההצ את לקבל מחליטה היא
מתכ מרי של בעלת־הבית עה•
 ג׳ונתן ועל עליה לספר ננת

 אבל עליהם, לממונה שקרים
ועו דיקסון הכומר מתערב אז
לה. זר

צ׳ארי של המלאכים •
 שדדו שלושה ).10.50( לי

כא אבני-חן. של גדולה כמות
בחב בגד מהשלושה אחד שר
שוכ האבנים, עם וברח ריו
שרו את האחרים השניים רים

ו היפהפיות שלוש של תיהן
מצפו בבעיה אותן מעמידים

חריפה. נית

שני יום
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 חידון ).8.00( מורשה •
 לזכות הזוכה יכול שבו חדש

בנוש החידון לירות. 8000ב־
 הוא והמנחה ויהדות דת אי

פרידמן. (״מוטקה״) מרדכי
 קטן מסד גדול מסך •

ל חזר דיין ניסים ).8.30(
 הוא אפילו ועכשיו תוכנית,

 הקטן. המסך על ככוכב נראה
 מסרטיו לקט מביא הוא הערב

פאצ׳ינו. אל השחקן של
 ).10.40(המיקצוענים •

 גרמניים טרוריסטים ארבעה
 אירופה מישטרות כל אשר

ל מגיעים אחריהם מחפשות
 איש־עס־ רוצחים הם אנגליה.

 מוטל המיקצוענים ועל קים
 עוד שיבצעו לפני אותם לתפוס
רצח. מעשה

שלישי □1׳
1 .22

).7.00( למישפחה •
 הרופא את מראיינת סמען אמל
 הד״ר הערבית, הטלוויזיה של

 המעבר גיל על נובאני נאפז
 מלמד פרדיס יהודה האשה. של
ל כוננית־מיטבח לעשות איד

ומדריך כסף, ולחסוך תבלינים

צ׳רצ׳יל :נועם תיבת
5.30 שעה ראשון, יום

 אגב־ חוסיין עומר הקאראטה
 מלמד הוא כיצד מדגים רייה

קאראטה. הכפר בני את  ).9.30( פתח חטף •
הש מחסידי היה גויטע יעקב

 מולדתו בארץ העברית פה
 למען מאבקיו על ומספר לוב,

 גויטע מסביר כן שם. השפה
״שו הפיתגם את שלו למאיר

שמריו״. על קט
 ).9.40( קונצרט •
 האומה מבנייני ישיר שידור

 בביצוע קונצרט של בירושלים
 ירושלים הסימפונית התזמורת

 יא■ של בניצוחו רשות־השידור
 תנגן התיזמורת פירסט. נוש
 של הספרדית הסימפוניה את

 בלה מאת מחול וסוויטת לאלו
בארטוק.

).11.15( אשר •
 הפעם ואולי קצר, סרט עוד
בו. להתבונן היה שאפשר סרט
 גייס הסרט, יוצר אנקרי, סרג׳

 שלמה השחקן את לשם־כך
בר־אבא.

ומק־־נוטן וויליס מרסדן, וורנון, לרנן, :המובחרים
10.30 שעה חמישי, יום
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