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רביעי יום
1 .30

 ).6.32( לנוער מגזין •
ביש אתרים על חדשה סידרה

ה חידון. בצורת מוגשת ראל
 יוקרן הסידרה של הראשון פרק

 עבודת על בתוכנית, עוד הערב.
 בבית־חרושת ערביות נערות
 את בארץ. טלוויזיות לייצור

 על כתבה תסיים התוכנית
 אלמנר מהכפר נובאני איברהים

שירה. הכותב
ומשר אדונים עד •
,סידרהר תחילת ).8.00( תים

ומשרתים אדונים
8.00 שטה רביעי, יום

 על של והאחרונה החמישית
 את המסקרת דנושותיס אדונים
 בשנות בלאמי מישפחת תולדות

 ריצ׳ארד המאה. של העשרים
החד רעייתו עם יוצא בלאמי

ב לירח־דבש וירג׳יניה, שה,
 אינם ודייזי אדווארד פאריס.
 והם בלאמי בבית עוד עובדים
 מצא אדווארד לתינוק. מצפים

 החליט אך צנועה, מישרה לו
 שייוולד עד מעמדו את לשפר
 לבית מגיעים במקומם הילד.

 חדשים: משרתים שני בלאמי
 נורטון, ופרדריק הנאה לילי

 בזמן ג׳יימם של חייל שהיה
 עוד עצמו ג׳יימס המילחמה.

 וממו־ מהמילחמה התאושש לא
 את מבלה והוא הייזל, של תה
 בהאזנה בחדר, עיתותיו רוב

 שבה ג׳ורג׳יה ג׳אז. לתקליטי
 כולה ומתמכרת שלה לבילויים

 האד־ לונדון. של הלילה לחיי
 מחליטים בריג׳ס וגברת סון

 ג׳יי- אחר. עבודה מקום לחפש
 לגור להמשיך מאביו מבקש מם

 כי קובע ריצ׳ארד אך בבית,
 ויד־ תחליט המגורים מקום על

 עתה ממתינים בטלוויזיה ג׳יניה.
מכי אם מלונדון, מידע לקבלת

 של נוסף המשך בינתיים נים
 שבעה־ או ונושרתיס אדוניס על
מ זו תוכנית !תרד שבועות 15

הקטן. המסך
).8.50( חן נקודת •
מבק הצילום וצוות דביר אורי
 שבוע לכבוד צ׳רצ׳יל ביער רים

והיער. החורש
 לאן? טובים בני •

 מהפכה שעשה סרט ).10.05(
 של ההתנהגות בדרכי ממש של

 בתחילת בארץ, גם הנוער,
 המצויין סירטו הששים. שנות

 הווי על קארנה נוארסל של
 תקופה באותה הצרפתי הנוער

 שרייה דאק פטי, פסקאל עם
טרציף. ולורן

חמישי יום
1 .3 1

שי ,5.30( אילנות *
מייוחדת תוכנית צכע). דור

סווט יאיר: צומת
9.35 שעה חנזישי, יום

 בשבט, ט״ו לכבוד לילדים
 יואב הפרופסור יספרו שבה
 תל־אביב מאוניברסיטת וייזל

 וצמחים עצים על אלון ועזריה
 תוכנית לכבוד ובהווה. בעבר

 מייוי זמר רביעיית הורכבה זו
 ערמוני, מדפנה המורכבת חדת
 סיני אריק בן־ישראל, אפי

דיכנר. ומוטי
 .)6.32(חליל סיפורי •
 ב- מזדמן תיכון, תלמיד גורי,

בחי חליל של לחנותו מיקרה
 ומה האבוד כדורו אחר פושיו

 ליבו את כובש בחנות שקורה
 גם בה, לעבוד מחליט והוא
 למרות בדמי־כים. לזכות כדי

 תוכנית זכתה שבו הרב הפירסום
 אורית לה, האחראית כי נראה זו

 ה־ על התגובות נכשלה. הוז,
ה הילדים מפי גם ׳תוכנית,
היהו הילדים מפי וגם ערביים

ו מאחר אולם פושרות, דים,
 פרקים 20כד יותר כבר צולמו

 סיכוי אץ חליל, סיפורי של
 את להוריד יצליחו שהצופים
התוכנית.

 ,8.00( מסע סיפורי •
 חדשה סידרה כצכע). שידור

 מפורסמים מסעות המשחזרת
מה החל שתשודר בהיסטוריה

 של הפרק לשבועיים. אחת ערב
 אמונד־ לרואלד מוקדש הערב

 הקוטב את שכבש נורווגי סן,
 אמונדסן שמע כאשר הדרומי.

 סקוט פלקון רוברט הבריטי כי׳
 להשיגו. החליט לקוטב, יוצא

 14ב־ לקוטב הגיע אמונדסן
 18ב־ רק וסקוט 1911 בדצמבר
 שהסתיים במסע ,1912 בינואר

 רודג׳ר יאן במוות. סקוט לגבי
 זה לפרק התסריט את שכתב

 יומנים קטעי על בו הסתמך
 בעזרת כה. עד התפרסמו שלא

 אודג׳ר הצליח אלה יומנים
 אמונד־ בין המריבה את להמחיז

 המיש- של אחר חבר לבין סן
 הילמאר פרדריק שלו, לחת

 היציאה לפני קצר זמן יוהנסן
 את רודג׳ר פגש כן לקוטב.

 מחברי היחידי סטורבוד, יורגן
בחיים. עדיין הנמצא המישלחת

 ,9.35( יאיר צומת •
 סללו כאשר כצכע). שידור

 מיד אופירה,—אילת כביש את
ה ששת־הימים, מילחמת אחרי

 רגליים שתי קטוע אדם גיע
 במקום והקים נביעות לצומת

 בסביבה הבדואים תחנת־דלק.
חול הרפתקה שזו בטוחים היו
 את מכירים היו אילו אבל פת,
 היו רות, אשתו ואת סווט צבי

 ישאר שסווט אז כבר יודעים
 יסוג שצד,״ל אחרי גם במקום
 סווט של חייו סיפור ממנו.

 נגד מילחמה של סיפור הוא
 בחיי ההתנקשות איוב. גורל

 האשה הברחת מניין, הלורד
ב קשה פציעה מווינה, רות

 צבי נישואי הבריטי, קומנדו
 לח״י, על־ידי בנק שוד ורות,

 שמו שעל יאיר הבן נפילת
 נביעות, מול הנקודה נקראה
כא במקום, כפר-הנופש והקמת

למצרים. יוחזר הוא כי ברור שר

 ).10.20( כדורסל •
ה המחצית של ישיר שידור
 בין הכדורסל במישחק שנייה
 ח־בום לבין תל-אביב מכבי

מהולנד.
).11.00( כרעות #
 לחוות דאץ׳ עם בורחת יונים
 צ׳סטר נידיורק. שבצפון סבתו
 אחד ויום זיכרון משולל עדיין

 המישפחה בני נעלם. פשוט הוא
 הצלחה. ללא אותו מחפשים

 ברט, אחר לחזר ממשיכה סאלי
 ברומן לחשוד ממשיכה ומרי

 אצל מבקרת קורץ בעלה. של
 לא בבשורה וזוכה גינקולוגית

 מאושרים, ואיילין דני נעימה.
שוב. להם מתנכל הגורל אך

שישי ום
2 .1

פיתרון רוצה אני #
נישו שנות 20 אחרי ).6.02(

 שאותה אשה, מבקשת אין
מב גט חמארה, פאתן מגלמת

 אבדה, רושדי השחקן עלה,
 פותחת והיא מסרב הוא אך

 רגיל כך כל שאינו במאבק
 תמצית זו המוסלמי. בעולם
 מצריים, תוצרת הערבי, הסרט

הערב. של

מסיבה של שיגעון •
 עם טלוויזיה תוכנית ).9.20(

 בכיכובה חביבי עובר הכל להקת
 המופיעה אהרון שלומית של
 מנדלמן, עמי דור, יובל עם

 לתוכנית־הבי- רוטשטיין. וקיקי
 הלהקה עלילה. גם יש הזו דור

 של בסגנון למסיבה נקלעת
להיטים ומשמיעה 50ה־ שנות

גרי העוצמה: מחיר
10.10 שעה שבת,

בתוכ תשתתף התקופה. מאותה
גדולה. ריקוד להקת גם נית

).10.10( הכרים •
ה למחזהו טלוויזיוני עיבוד

 המפרים צ׳ארלס של מפורסם
 הנפגעת שניים, בין חברות על

מש חברים. מנישואי כתוצאה
 ניקולם דנלופ, לסלי תתפים

דנייר. ופיטר קליי
).11.00( קוויגסי •
 הרמז הוא למחצה אכול תפוח

 ילד לגילוי קווינסי של היחידי
 מלאי עם חיים הקבור חטוף
 חוטף ליממה. לו שיספיק חמצן
מס אולם בתאונה, נהרג הילד
 שאותה שותפה לו היתה כי תבר

 הילד, ואבי קווינסי מנסים
 שחקן־ד,טלוויזיה מגלם שאותו
 לגלות, ססיבנס, קרייג הידוע

הילד. חיי את להציל כדי
 לשכת ששי כין •

).11.00 כ׳, רשת (רדיו,
ש מי של מקיף אישי ראיון

יצ רשות־השידוד, מנב״ל היה
 הזה העולם עורך עם ליבני, חק

 מספר אבנרי אבנרי. אורי ח״כ
ל העקרוני הרקע על בראיץ

בשא ודן הפוליטיות, עמדותיו
 חייבת הפוליטיקה האם לה

 אחרות שאלות מוסרית• להיות
 אפנדי ■האם בראיון: המועלות

 למיפלגה מטבעו שבנוי סוליסט
 מתרחיש ומה ז בילבד קטנה

 עבודת של הקלעים מאחרי
חב לו יש האם ? הזה העולם

 לבית, יחסו מה ז אמיתיים רים
 עושר, מה ? ולחתולים לכלבים

 האנשים יחס מדוע ז הגיל לו
 הוא ואיד קיצוני כה הוא אליו
 שניסן. עשר בעוד עצמו רואה

 בן־גל רותי ערכה התחקיר את
דיסטניק. עליזה היא והמפיקה

שבת
2 .2

והמצאות חידושים +
ה הנול מקום את )•6.30(

 שבו אוויר נול תופס מסורתי
 בין דחוס אוויר זרמי מפרידים
ב לארוג ומאפשרים החוטים,
 על חמש פי העולה מהירות
 הפרק הרגיל. הנול מהירות

 למכונת־כתיבה מוקדש השגי
 ששה רק שבה במהדורודכיס

 המאפשר מייוחד וצופן מקשים
 רגילה. במכונה כמו בה להדפיס

 התוכנית של הישראלי הפרק
מלאכו כליה על כתבה מביא
במינה. מייוחדת תית

).8.00(השכת כצאת •
 בורלא, יהודה הסופר של בתו

תוכ מנחה בורלא־אדר עופרא
 המוקדשת דתית מוסיקה נית

 עופרד, תצליח אם בשבט. לט׳ץ
 התוכנית, בהנחיית בורלא-אדר

 של קבועה למנחה תהפוך היא
 מר־ של לצידם הדת, תוכניות

 והרב .פרימן (״מוטקר,״) דכי
צביאלי. בנימין

 העוצמה מחיר +
 והאחרון השני הפרק ).10.05(

 את מתאר זו מיני־סידרה של
הפוע מנהיג שמשלם המחיר

שאפת עבור ואנדה טומי לים
 במישפטו מסתיים הפרק נותו.

שלו. הדין ובגזר ואנדה של

ראשון יום
2 .3

).10.00( הרוח גגד •
 בורחים והמורדים פורץ המרד

 בין מתפזרים הם מקאסל־היל.
ותמי נשק ומחפשים התושבים

להצ מג׳ונתן מבקש דיני כה.
 תוכניות מסרב. זה אך טרף,

וה מתגשמות, אינם המורדים
בשורותיהם בגידות על ידיעות

דיץ :גדול מסד
8.30 שעה שני, יום

 מיממה פחות ■תוך מתפשטות.
הגדול. המרד מסתיים

צ׳אר־ של המלאכים *

 של אורח הופעת ).10.50( לי
 המלאכית מייג׳רם, פוסט פארה

 אולי תציל המקורית הבלונדית
ה אחת שהפכה הסידרה את

 בטלוויזיה. ביותר משעממות
 הביתה, שובי ג׳יל הכותרת תחת

לתוכנית. פארה חוזרת

2 .4
).8.00( מורשה #
ה הנהלת חבר קרונה, משה

 חינוך בעיות על מספר סוכנות
 מספר פלאי פנחס ד׳׳ר בגולה,

ב נוטרדאם אוניברסיטת על
 מקריית- נחשון וברוך אינדיאנה

 המוסיאונים על מתלונן ארבע
דתיים. ציירים מקבלים שאינם

ל,מן מסף גדול מסד •
ב מביא דיין ניסים ).8.30(

מסר קטעים הערב של תוכנית
 הקוני ,1900 ברטוליצ׳י, של טיו

 קטעים וכן ולה־לונה פורמיסס
נהג שריידר, פול של מסרטיו

כרחה אמא
11.15 שעה שלישי, יום

 הכחול הצווארון אנשי מונית,
הצרפתי הסרט מתוך וקטע

מולייר.

).10.40(המיקצוענים •
 בנהר מתגלה פרוצה של גופתה
 שהיא אחרי קצר זמן התמזה
 דוייל. עם קשר ליצור ניסתה
 ספר־ נמצא הפרוצה של בביתה

ה מיםפר־הטלפון ובו טלפונים
הפר ראש-הממשלה. של פרטי

 סחיטה לפרשת מתפתחת שה
 סוכן הפרוצה, מעורבים שבה

 ממשלת משרי ואחד הק־ג־ב של
אנגליה. של הצללים

שלישי יום
2 .5

).9.30( פתח חטף •
מת גונן רבקה הארכיאולוגית

ה הכתב התפתחות את ארת
קדם. מימי עברי

 הקול הוא הכלי •
מוסי על תוכנית ).10.30(

 הזמרת את הערב מארחת קאים
המס סופראן מצו זכאי, מירה
 ושרה חייה תולדות את פרת

 של ואורדטה אורפאוס מתוך
 שירים מחרוזת ומתוך גלוק
 מתארח כן ברליוז. של קיץ ליום

דאק. יונתן הפסנתרן בתוכנית

קצר ישראלי סרט •
 סרטים, שני הערב ).11.15(

 הלילה בירח. צופה שלא למי
 של מהבית ברחה אמא שבו

 מריס בהשתתפות עתיר ברוך
 של והאורח בוכמן ונחוס זוהר
נוי. עמיר
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