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היל שירי פסטיבל •
בצבע). שידור ,5.30( דים

ה החלק את מקרינים הערב
 הילדים, פסטיבל של מבוגר
 האמנים מופיעים שבו החלק

הערב משתתפי ביו המבוגרים.
 סקסטה, להקת בורשטיין, מייק

 סחי גל, ריקי גוריון, ישראל
 זילבר, אריאל היימן, ג׳רי מילר,
ודודו בן־זאב דורי בשן, יגאל
זכאי.
ומשרתים אדונים על •

 מסתיימת המילחמה ).8.00(
 בתהליך עדייו נמצא וג׳יימס

הנפ וגם הפיסית גם ההחלמה,
 בשפעת נתקפת הייזל שית

 מציע ריצ׳ארד ואילו ספרדית
 נישואין. המילטון לווירג׳יניה

מתחתנים. אכן הם הבא בשבוע
 אפריקנית מלכה •

 בצבע). שידור ,10.05(
 האמפרי מגלם שאותו הרפתקן,
 שאותה ומיסיונרית, בוגארט,
הנמ הפבורן, קאתרין משחקת

 אפריקה של במעמקיה לטים
 במילחמת־ הגרמני הצבא מפני

 הוא הבמאי העולם־השנייה.
יוסטון. ג׳ון

חמישי יום
1 .24

היל שירי פסטיבל •
בצבע). שידור ,5.30( דים

ש הפסטיבל של השני החלק
 אתמול. שודר הראשון חלקו
 הכוכבים. הם הילדים הפעם

 ישראל דגן, עזרא הם המנחים
 של רעייתו כספי, ודורין גוריון

 (״זי- יצחק המנצח כספי. מתי
גראציאני. קו״)

 ).6.32( חליל סיפורי •
 היא זו סידרה של הכוכבת

 בג׳אלי. מרלן השחקנית־קריינית
 לילדים, הסידרה מתארת הערב

 לחנות הנכנסת קונה בערבית,
בי סיר לקנות כדי חליל של

 יש בסיר כי מגלה היא שול.
ומתב כימעט והעיסקה חור,
מצלי וג׳מיל חליל אולם טלת.
 קונה והיא אותה, ״לסבן״ חים
הסיר. את

לרשות האזרח בין •
)7.00.  קיבל מעכו דאו חנא )

 אחרי אד ישראלית, אזרחות
 מישרד- התחרט אותה שקיבל
 לא לכן בה. מכיר ואינו הפנים

 מישרד- לקבל,דרכון. דאו יכול
 עמאר משה וח״כ מתרץ הפנים
האז־ בחוק תיקונים על מספר

בנ׳אלי חליל:
6.32 שטה חמישי, יוס

 בכל גאים טבעון ראשי רחות.
 המצו- ביחסים עיתונאי ראיון
 לדבריהם, השוררים, יינים

ה הכפר תושבי לבין ביניהם
 בסמת־טבעון. הסמוך, בדואי
 ומעשים לחוד ראיונות אולם
ה המזבלה כי מתברר לחוד.

 מוקמה טבעון של עירונית
 בסמת־ תושבי של לאפם מתחת

הסירחון. מן הסובלים טבעון,
 ).10.15( המובחרים •
 בזו זו משולבות עלילות שתי

שנק המובחרים, של זה בפרק
שתי לממשלה. יאה תפקיד רא
ה מעורבות על מצביעות הן

 הביון מנגנוני בפעולות ממשלה
 המובחרים הנגדי. והריגול

אפרי רודן של רצח מתכננים
 אזרחים להרוג המתכוון קאי,

הברי הממשלה אך בריטים,
 קשה ירוק. אור נותנת לא טית

 לפרשת מהדמיון להשתחרר
 הוא השני הסיפור אמין. אידי

 המתכוון בריטי ביון איש על
 לברית־המוע- מגרמניה לערוק

להח נשלחים המובחרים צות.
 הוראה עם לארצו אותו זיר

 שאם הממשלה, של מפורשת
לחסלו. יש לחזור רוצה הוא אין

 ברט ).11.05( בועות •
 עם רומן מנהלת שמרי חושד

 המזכירה, וסאלי, שלה, המרצה
 בילה שהוא אותו משכנעת

 מוצא צ׳סטר ליל-אהבים. איתה
 הפעם !חדשה דמות לעצמו

 דיטריך. מרלן שהוא סבור הוא
 של היה דיטריך של הרעיון
 למנוע זו בדרך שניסה בנסון,

 את לפוצץ ומהמייג׳ר ־מצ׳סטר
 הביתה חוזר ברט השכונה. כל

ה סיפור למרי ומספר בבוקר
 בינתיים חשדותיה. את מעורר

 איליין בין היחסים מתהדקים
העבודה ליום יוצא טים למרי.

דאמון האלמוגד, :בועדת
11.05 שעה חמישי, יום

 הן והתוצאות שלו, הראשון
אסון. הרות

שי יום שי
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 האשליות ארמון •
)6.02. מאוה שהיא למרות )

 תלמידת נענית לא בצעיר, בת
 שלו הנישואין להצעת התיכון

 הרוצה אמה, של הלחץ בגלל
 ה־ בפרנסת שיעזור עשיר אדם

התל הופכת בינתיים מישפחה.
 ואחר־ להתעמלות, למורה מידה

למ אך מפורסמת. לזמרת כך
 היא שבה החדשה האווירה רות
להת מסוגלת אינה היא חיה,
 העבר. זכרונות בגלל אהב

 האהבה כמובן, מנצחת, לבסוף
ב הצעיר. עם מתחתנת והיא
יוס משתתפים זה מצרי סרט
 ומרים פהמי מוסטאפה דה,

פכר־אדון.
 הקמליות עם הגברת •

בצבע). שידור ,10.20(
 העיבוד של ואחרון שני פרק

 ׳אלכסנדר של לרומן הטלוויזיוני
 משכנע ארמנד של אביו דיומא.

 בנו, את לנטוש מרגרט את
ארמנד, יהרסו. לא שחייו כדי

 מבין אינו כך, על יודע שאינו
 אהובתו. של המפתיע הצעד את

 בחיי מתחיל הוא בה כנקמה
 לזנות. חוזרת היא הוללות.
ו דרמה, תוצג הבא בשבוע
 אנקת של פרקים חמישה אחריה
גבהים.

).11.10( קווינסי •
 שלו, למורה קווינסי בין מאבק

 לפאתולוגיה, הגדול המומחה
 ובני- המורה בניצחון מסתיים

קווינסי. אצל פוץ־אלילים

ת ב ש
1 .26

).8.00(השבת בצאת •
 פררה, אברהם הזמר של סיפורו

 נספה שאביו ירושלים, איש
 שהוא פררה, הדסה. בשיירת

 בארץ הבודדים הזמרים בין
 מוסיקאלית, השכלה בעלי שהם
כ בעבודה, מחייתו את מוצא

 בחסדי תלוי ואינו אגד נהג
 לשמור הוא יכול כך אמרגנים.

 הוא בתוכנית שירתו. רמת על
 למוסיקה, אהבתו על מספר

 הספרדיים הפיוטים בעקבות
 שבו יעקוב, יגל בביודהכנסת

אביו. עם יחד בילדותו התפלל

 העוצמה מחיר •
)10.05.  המשכים בשני סרט )

 מנהיג של ונפילתו עלייתו על
 השבוע השני הסרט זה פועלים.
הרא פועלים. במנהיגי העוסק

 הקצר הישראלי הסרט היה שון
ש השני ביום שהוקרן אשר,

 בשם צעיר צמח 1936ב־ עבר.
 עובדים, כמנהיג ונדה טומי
 שנשלחו־על- כגנגסטרים נתקל

 בעצמו, והסתאב המעסיקים ידי
 בעוון שנים 15ל־ שנכלא עד

 ונדה של תפקידו את שחיתויות.
 בייקר, דון ג׳ון השחקן מגלם

 הטלוויזיה בסידרת ששיחק מי
 בסדרות וכן איישילד ובסרט
 בלתי־אפשרית. ומשימה בוננזה

 השח־ מופיעה אשתו בתפקיד
 ששיחקה מי בלאק, קארן קית

 ,75 נמל־תטופה החיים, ברסיסי
 ופור־ נאשוויל, הגדול, גטסבי
ה הוא קנדל צ׳ארלס טנוי.

 ונדה מעשי את החוקר פרקליט
 בריאן זהו לכלא. אותו ומכניס

 במיש־ באפי של האבא קית,
 מגייסו תפקיד את שכזאת. פחה
 המובילים לאיגוד ונדה של

 ששיחק מי בלאמי, ראלף מגלם
 ובסידרה רוזמארי של בתינוקה

 תפקיד את בטלוויזיה. גלגלים
 ג׳ו מגלם ונדה של פרקליטו

רוקפורד. בתיקי ששיחק סנטוס,

ראשון יום
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ה מרחוב הבובות •

 שידור ,8.30( הפתעות
 את הערב מארחות בצבע)

 סילס, בברלי הסופראן זמרת
ניו־יורק. של מהאופרה

).10.00( הרוח נגד •
 למרות התחתנו, וג׳ונתן מרי
 דרכם. על שהוערמו הקשיים כל

ל נשלח דיני, שלהם, החבר
 ויחד בקאסל־היל, מאסר מחנה

 מארגן הוא אחרים אסירים עם
גדולה. מרידה שם

צ׳אר■ שד י המלאכים •
)10.50.  גם משתמש צ׳ארלי )

 אבני באוסף וגם שלו במלאכיות
 וללכוד לנסות כדי שלו, הירקן

 ורוצח. לוליין תכשיטים גנב
 בג׳יגולו מחזיקה עשירה אשה

 הוא עליה נמאס הוא וכאשר
 קוטל הוא אותה. לחסל מחליט
ה של המגורים בחדר אותה
 פורץ עוסק זמן ובאותו בית,

השי בחדר תכשיטיה בגניבת
 כי הג׳יגולו מבחין כאשר נה.
להפ מנסה הוא פורץ, גם יש

הרצח. בגין לילו

שני יום
1 .28

).8.00( מורשה •
 ל־ כמובן, מוקדשת, התוכנית

 הצמחים ולמשמעות בשבט ט״ו
בהלכה. והטבע

).8.30(וחצי שמונה •
של התוכניות מחלקת מנהל

וכמכוגרת בצעירה בלאק ל,ארן :העוצמה מחיר
10.05 שטה שבת,

 (״טומי״) יופל* הטלוויזיה,
 בפני להמליץ מוכן אינו לפיד,

 (״טומי״) יוסף הטלוויזיה, מנהל
 משעממת תוכנית להוריד לפיד,

עוזי מאיר של זו ורדודה
מח מנהל אין מה משום אל•
 לפנות גם מוכן התוכניות לקת

יוסף רשות־השידור, למנכ״ל

עוזיאל :8/ג2
8.30 שעה שני, יום

 שיתערב כדי לפיד, (״טומי״)
הו למען הטלוויזיה מנהל אצל
סוב והצופים התוכנית. רדת
לים.

 ג׳ורג׳ האחות רצח •
)0.30.  ששידורו ארוך, סרט )

 את תופס הסרט להיום. נדחה
 ג׳ון הטלוויזיוני. הערב כל

 בריל השחקנית באקרידג',
 של דמותה את מגלמת רייד,

 טלוויזיה בסידרת ג׳ורג׳ האחות
 להרוג כשמחליטים בריטית.

מש היא בטלוויזיה דמותה את
 עם בצרתה ומתחלקת תוללת,

 מגלמת אותה לדירה, שותפתה
 סיפור יורק. סוזאנה השחקנית

ההז על מצויין, בסרט פשוט
 עם שחקנים של הנפשית דהות

תפקידיהם.

שליש• יום
1 .29

).7.00( למישפחה •
 בכלי לא והפעם פרחים, סידור
הנמ פשוט באגרטל אלא מוזר

 עשה־זאת־ בפינה בית. בכל צא
 כיצד התוכנית תלמד בעצמך
 למנוע כדי לברז, בלם להרכיב

ל הגורמת שלו חזקה סגירה
 סועיד הידית. ולהרס שחיקה
 פריאל את תראיין *קאראמן
בכי כפקידה העובדת חאדיד,

תוכ על ברמאללה, בבנק רה
ל הבנקים של החיסכון ניות
קצר. טווח

).0.30( פתח חטף •
 איש את מראיין שלו מאיר

המס פז, עוזי הטבע שמורות
 בשמות נפוצות טעויות ביר

בעלי־חיים.

הגלי אחר המירוץ •
 בטלוויזיה גם ).0.40( מה

 כי למסקנה, סוף סוף הגיעו
מה החל מצויינת. הזו הסידרה

שי שעת את מקדימים שבוע
.9.40ל־ דורה

).11.05( עיוורת פרה •
 בעל קצר ישראלי סרט עוד

 מעניין, להיות מעטים סיכויים
 הסרטים של הכישלונות אחרי

 את הפיקה לו. שקדמו הקצרים
 המספרת וייס, מירח הסרט

 שאינה ילדה של בעיותיה על
 היא הילדה הוריה. עם מסתדרת

 וולק, שירי הצעירה השחקנית
 קינן, אורית משחקים ולידה

 המגמרת״) (״סטלה אופליה
הרדן. ודן שטראול


