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 ).6.32( לנוער מגזין •
ו ערבים המעניין בנושא דיון

 בגיל נישואין : יחד גם יהודים
 מחנכים, יופיעו בדיון צעיר.
 דעות שיביעו ותלמידים, הורים

מוקדמים. נישואין ונגד בעד
ומשר אדונים עד •
של הצעיר בנה ).8.00( תים

וילדים אומנת אדונים:
8.00 שסה רביעי, יום

 ה־ את לעזוב עומד וירג׳יניה
לל כדי בחייו לראשונה הבית
 מפני חושש הוא בפנימיה. מוד

 בטוחה אלים, ואחותו, לו הצפוי
המשר רה, אליו. תתגעגע כי

ל קונה לילדים, שנקשרה תת
 חבר לה שיהיה כדי כלב, אלים
מ מתלהבים הכל אחיה. תחת

 האומנת כמובן, מילבד, הכלב, '
 ש־ אחרי קצר זמן הנוקשה.
 נוסעים לפנימיה, יוצא וויליאם

בצר לטיול בלאמי הזוג בני
.ה האשה שהיא האומנת, פת.

 כי מחליטה זו, בסידרה רעה
 היא בעלת־הבית. היא עתה

 עם לשוחח אלים על אוסרת
בטע להם, ולעזור המשרתים

 בלימודים, לה מפריע שזה נה
 רק המגיעות זכויות ותובעת

 מחליטה גם היא הבית. לבעלי
 כולם שאותו מהכלב להיפטר
 מצליחים המשרתים אך אוהבים,
אותו. ולהחביא עליה להערים

מה וירג׳יניה חוזרת כאשר .
 באוזניה מטיחה בצרפת טיול

 נגד כבדות האשמות האומנת
ואליס. הכלב המשרתים,

).10.05(צדק מישפט •
שהועל לשאלה המתאים סרט
 שבו בחיפה המיקרה אחרי תה

— והתאבד נכדו את הסב הרג
הר אשה רחמים. מתוך רצח

 ממחלה שסבל בעלה את גה
רח מתוך רצח זהו ממארת.

 במישפטה המושבעים אך מים,
 אם היתר, בין להחליט, צריכים

 אחרים מניעים גם לה היו
הרו לונדנסטין, לאלזה לרצח.
 מילבד אחר גבר היה צחת,

שיב־ של הבעיות ואכן, בעלה.
מועב בצרפת המושבעים עת
 למסך, קולנועי אמן ביד רות

 העונש לגביי' ולפיקפוקיהם
 של בסופו הצופים. גם שותפים

 חמש לונדנסטין ספגה דבר
ה העונש תחת מאסר, שנות
מש עולם. מאסר בחוק, קבוע

 אוק־ מישל זה בסרט תתפים
 ריימונד נולייה, קלו לייר,

קסטלו. ודאק בסייאר

שי יום מי ח
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).0.00(העניינים מה #
 היא לילדים החדשות תוכנית

 פורים. של הראשונה הסנונית
 פורי- יהיו בתוכנית החדשות

במ עליזה תהיה והיא מיות
יוחד.

מחוננים ילדים •
 15 על סרט־תעודה ).0.30(

 שמנת בישראל הילדים אלף
 במיוחד גבוהה שלהם המישכל

כ שהוכרו הילדים 7.000 ועל
 הסרט, במאי מחוננים. ילדים

 סיפורם את מספר אבישר, יוסי
 העלילה המחוננים. הילדים של

 דויד מהם: שניים סביב נסובה
ה בתחרות הזוכה אברהמוב,

 ובועז וייצמן, מכון של דגמים
 בבית- ו׳ כיתה תלמיד מיזרחי,

 מנסה אבישר בירושלים. ספר
 האם שאלות. כמה על לענות

 במיסגרת אלה ילדים לחנך יש
 מיוחדים? בבתי־ספר או רגילה

 על שיכבת־עילית, ליצור האם
 מכך? המשתמעות הסכנות כל

ה הילדים מיספר גדול מדוע
המ הילדות ממיספר מחוננים
 בני של חלקם מדוע חוננות?

היל במישפחת עדות־המיזרח
 נמוך? כה המחוננים דים

).11.10( בועות 6
 עם קשריו את מנתק ברט

 להתנקם מאיימת והיא מאלי
מבק טייט בני ולהתאבד. בו

 ודאץ/ יונים של בחווה רים
 מופרעת הפגישה שימחת אך

ה השוטר של ביקורו על־ידי
 מסתתרים ויונים דאץ׳ מקומי.

 ערי- את להכיר זוכה והשוטר
 מישפחת בני של השקרים מת

 את לתפוס מחליט דני טייט.
אינו וכשברט אשתו, רוצחי

מצ הוא מכך, להניאו מצליח
 מגיע טייט לבית אליו. טרף

 :מרה בשורה ובפיו דונהוי
רכבת. בהתרסקות נהרג צ׳סטר

ש• יום שי
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 ).3.00( דוליטול ד״ר •
 הפרם כי נודע דוליטול לד״ר

ש ספינות במירוץ הראשון
 ידידו הוא ההודיה, ביום ייערך

לה מחליט הוא תרנגול־הודו.
הש על־ידי התרנגול את ציל

 אך בו, וזכייה במירוץ תתפות
 גם חשבו ושודדי־היט סקארבי

הרעיון. אותו על הם
 ).0.20( בצוותא •

 (״ריבק- ריבקה של תוכניתה
במו שצולמה מיכאלי, לה״)
 רק לא בתל־אביב. צוותא עדון
 יעקב של משיריהם שירה של

 רוני אבידן, דויד רוטבליט,
 גם אלא זילבר, ואריאל וויס

 שנכתבו וסאטירה הומור קטעי
מי וב. סידון אפריים על־ידי

 מיכא- על־ידי והמבוצעים כאל
 שלה, רבים וידידים עצמה לי

 עליזה אופיר, שייקה ביניהם
 גל דובי צפיר, טוביה רוזן,

לב־ארי. ישימעון
 ,10.20( נכהים אנקת •

 היתקליף בצבע). שידור
 הכל עושה הוא לנקום. ממשיך

 קת־ של בתה את להשיא כדי
 בנכסי לזכות כדי לבנו, רין

הבא בשבוע לינטון. מישפחת

סיד של האחרון הפרק יוקרן
 הבחירה היתה שלאי זו, רה

 מחלקת של ביותר המוצלחת
הטלוויז של הקנויים הסרטים

 הק- תתחיל שבועיים בעוד יה.
 בשם חדשה סידרה של רנתה

 של המשך שהיא המורדים,
הממזר. הוקרנה שכבר סידרה

ת ב ש
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והמצאות חידושים •
מוק כולה התוכנית ).0.30(

 המזון על אחד, לסרט דשת
 אחוז־ם שני רק הים. מן הבא

 מן באים האדם של ממזונו
 שני- מכסה הים בעוד הים,

 הארץ. כדוד של משטחו שליש
 המזוני העושר על מצביע הסרט
האפש ועל בים הטמון הרב,

 למקור הים את להפוך רויות
העיקרי. המזון
 ).8.00(השבת בצאת •

 קריאת תיערך הפורים בערב
 הדתי הנוער מכפר המגילה

 הכפר רעננה. ליד כפר־בתיה,
 בית־ רהיטי וכל בתש״ח נוסד

 ספרי־התורה, שלו, הכנסת
הוע והוויטראדים, כלי־הקודש

 קהילת של מבית־הכנסת ברו
את ששימש בהולנד, ליוורדן

 שנה, 170 במשך המקום יהודי
השואה. עד

ן יום שו א ר
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 (שעה אפריל נאהבי •
שהטל הוכחה עוד ).10.05

 סודי חוזה על חתמה וויזיה
 ה־ השחקנית דנב, קתרין עם

 היא הערב היפהפיה. צרפתיה
אמ שחקן של לצידו מככבת
ב העלילה למון. ג׳ק ריקאי,
בור סוכן פשוטה. זו קומדיה

 ומ־ האדישה מאשתו סובל סה
 תהליך, אותו הנובח. כלבו
אש על עובר יותר, או פחות

 מחיי שעייפה הבום, של תו
 בין הפגישה שלה. הנישואין

נמנעת. בלתי היא השניים
 ).10.00( ארכינקא •
 הופך בטלוויזיה פורים שבוע
 קישון. אפריים שבוע גם להיות

 — כוכב להיות מגיע לקישון
 הרשות מנכ״ל של חבר הוא

 שידורי לפיד. (״טומי״) יזסף
 נערכים הטלוויזיה של פורים

ב היא והפתיחה בבוקר, גם
 ארבינ־ קישון, של הישן סרטו

קא.
).8.00( מבט כותרות •

מה בשידור מתחילים הערב
 שתשודר קצרה, חדשות דורת

 בימי גם אלא בפורים. רק לא
 קצרה חדשות מהדורת חול.

 לחרשים. בעיקר מיועדת זו
כו גם יופיעו הקריין מילבד

 לחרשים לאפשר כדי תרות,
החדשות. את להבין
 ).8.03( אותה •בהק ס
 כי מבטיחים, התוכנית מפיקי
מצ תהיה היא פורים לכבוד
במיוחד. חיקה
 מרחוב החבובות +

 שידור ,8.30( ההפתעות
 את הערב מארחות כצבע).
 ויקטור והקומיקאי הפסנתרן

בורגה.
 ).0.30( קטן כס!? •

 ניקוי וצוות אסל יעקב הבמאי
תוכ סידרת הכינו ז״ל ראש
 עיקם לפיד טומי סאטירה. ניות
 נסיוני שידור הערב אפו. את
 רק הראשונה. התוכנית של

הציבו ההדים קליטת אחרי
או להמשיך אם יוחלט ריים,
 טוביה הוא יאנק, ד״ר תה.

 גל, דובי הוא ושו״ת, צפיר,
 קטן כסף לעשות דרך מגלים

ב צולמה התוכנית בקלות.
 כסף שחסכה מיוחדת, שיטה
 גם משתתפים לטלוויזיה. גדול

 דר יגאל מר־חייס, אבינועם
קידר. ודבורה

בובכים כין אהבה ©
 המספר קולנוע סרט ).10.00(

שחק של אהבתם סיפור את
 ושחקן בריטית תיאטרון נית

הכו סיפור אמריקאי. קולנוע
 המתכונים כל את בתוכו לל
מלודראמה. של

1ש יום
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 ).4.00(פורים מסיכת •
 שעות כמה משדרת הטלוויזיה

 כשבמרכז לילדים, בידור של
ל שידור־חי פריצות התוכנית

 באותה הנערכת פורים מסיבת
 של הילדים במחלקת שעה

 בירושלים. הדסה ביתשזחולים
 ישעשעו החולים הילדים את

 ודויד ירקוני יפה דוחן, דודו
קריבושה.

 החתול מועדון •
הוא אף יוקרן ).4.00( שמיל

 של הכללית המסיבה במיסגרת
 באיזו ידוע לא עדיין פורים.

 לשידור. התוכנית תכנס שעה
 הוא שמיל החתול של האורח

 המביא דגן, עזרא הפנטומימאי
בנו. את לתוכנית

).4.00( שירוויזיון •
מסי במיסגרת תוכנית זו גם
ב המסיבה בין הפורים. בת

 עופ״ יופיעו דגן לעזרא הדסה
דו דודו פיק, צביקה חזה, רה
 הכושיות, הבחורות להקת חן,

 הולצמן, רותי שיבא, להקת
וה האחים להקת שוהם, יונית

חבי עובר הכל ולהקת אחיות
לילדים. באירווליזיון והכל בי,

 ).8.03( מורשה •
 דרך של קיצה הכותרת תחת

 קהילת על סרט יובא ארוכה
האת של צילומים ובו פראג,

היה בעולם ביותר היפים רים
בית־הכנ־ — אירופה של דות

ב היהודי ובית־הקברות סת
פראג.
קטן מסף גדוד מסך •

סר יביא דיין ניסים ).8.30(
מ- וקטעים תחפושות עם טים
מע הדרך וברח, הכסף את קח

 נגרו, אורפאו אילם, סרט רבה,
 בלעדי, המהפכה את התחילו

 והפרופסור וגנבים כלבים על
המטורף.

חופשית בגיסה •
 המצד התוכנית אחרי ).0.30(

 על יהיה שבועיים מלפני יינת
 עליון מאמץ י לעשות ניסן אלי
 הוא הרמה. על לשמור כדי

הנו־ בעזרת זאת לעשות ינסה

קישון בשניים: שיחה
10.55 שעה שלישי, יום

האז עולם בחר: שאותו שא
רחים.

שי יום לי ש
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).8.03(דיסקו מסיכת •
 במועדון שצולמה תוכנית
בה משתתפים ברמלה. קליפסו

 הזמרת חאן, ג׳ינג׳יס להקת
 שיבא להקת שרי, החיפאית
 מ- 79 דיסקו ולהקת הכושית

ארצות־הברית.
 ).0.30( פתח חטף •
 לי־ ירחמיאל מנתניה, מורה
 מכו־ המצאתו: את יציג אונם,

 גם המסוגלת עברית נת־כתיבה
חי על יספר שלו מאיר לנקד.
 ללשון העברית האקדמיה דושי

המישרד. בתחום
 בשניים שיחה •

 של לשעבר המנכ״ל ).10.55(
 ליבני, יצחק רשות־השידור,

ידי קישון, אפריים עם ישוחח
 קישון הנוכחי. המנכ״ל של דו

 כך כל לא מדוע להסביר ינסה
 הוא ומדוע בארץ אותו אוהבים
 בין בגרמניה. דווקא מצליח

 ויכוה להתנהל צריך השניים
 לעומת שמאלנית טלוויזיה על

ימנית. טלוויזיה

מיבאלי רבקה :צוותא
9,20 שעה שישי, יום

וילדים החיוור הגשש שמיל: החתול מועדון
4.00 שעה שני, יום
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