
סיניורה הצדדים,: צבא
9.30 שטה שני, יום

 לפני בשחור־לבן שהוקרן הסרט
 הערב מוקרן שני במבט כשנה

 וצילם ביים פרינץ צדוק בצבע.
ה מישלחת של סיפורה את

האי. על נדירות ציפרים חוקרת
 ).6.00( די חג 9

 בהשתתפות לחג שירים תוכנית
 אושיק מסטיק, מנטה שוקולד

 אולפן בני ארקין, ג׳וקי לוי,
 ושלמה בת־דור של הילדים
ב השקיעה אחרי #ארצי.
ו אביב שירי ).8.00( שדה

רינת. מקהלת עם פסח
 וחזרה סעיד מפורט •

המופ הפרשות אחת ).8.45(
חילו סיפור היא ביותר לאות

ממצ סעיד פורט יהודי של צם
 על־ידי לארץ והעלאתם רים

 ואברהם אליאב (״לובה״) אריה
 אחר״כך שהתפרסם דר־דרלינג,

המפור הפרשה רשת כמתכנן
 על האחראי ליפשיץ, נתז סמת.

 היהודים אחד את לקח הסרט,
 דאק סעיד, מפורט אז שעלו
 של בנו 1956ב- שהיה עבו,

 פורט של בית־הכנסת שמש
ב לסיור אותו והחזיר סעיד,

 בסרט מרואיין כן מצריים.
 שהיה רותם, יהודה צי״ם, מנכ״ל
החילוץ. מסירות אחת מפקד

ביקור: כרטיס
שלישי, יום

 שיר בין ובמחול. בזמר רים
 ארי־ נחום הד״ר יסביר לריקוד

השירים. משמעות את אלי
).0.00( אביב שירי •

ש התוכנית של חוזר שידור
 כה והיתר! פסח בערב שודרה

להמ היה שאי-אפשר עד טובה
 לתקוע כדי הבא לפסח תין

המו בין חוזר. בשידור אותה
 גלום־ אופירה :פעמיים פיעים

 גולדבלט, חנן חן, שולה קא,
 סקסטה להקת הפרברים, צמד

מבית־השיטה. קולית ולהקה
 ,0.30( הצדדים צבא •

קולנוע סרט כצבע). שידור

מוסא סאדח
9.30 שעה

הצ הצלם, ברנע ודני במאי,
ה של האחרון לטיול טרפו

 ה־ את שהחזירו לפני שניים
 מכיר יקותיאל למצרים. איזור

ב רב. זמן מזה השניים את
בחופ היה הוא שנתיים משך

 כמדריך ועבד מהטלוויזיה, שה
בדרום־סיני.

די־ סמי עם ערב •
 תוכנית דווקא ).10.05( ווים

הקל בצבע. משודרת אינה זו
 דיוויס סמי שערך מקונצרט טה

 צילומים בתוכנית באקפולקו.
 את הסוקרים הזמר של ישנים

שלו. הקאריירה שנות 40
........ 53

נוס למחלוקת שגרמה חדשה
הער הטלוויזיה מנהל בין פת

 מנהל לבין בראל יוסף בית
 סלים שלה התוכניות מחלקת

חוד שודרה לא ולכן פתאל
 שהיתר. למרות ארוכים, שים

 יוקדש הראשון הפרק מוכנה.
 תיירים מדריך איראני, לוג׳יה
העי במוסיאון העובד בעכו
ש באהאי הוא איראני רוני.

 בעיר והתאהב בעכו השתקע
 גם התוכנית במיסגרת הזו.

 מתגלה לראשונה קטן. סקופ
ש תת־קרקעית סודית בריכה
ה בתקופות לעכו מים סיפקה
מצור.
 ).10.05( אדום אות •
 גרעינית תאונה על מתח סרט

 ארצות- מתרח את המעמידה
מבו הוא שואה. בסכנת הברית

 קינג. הרולד של סיפרו על סס
 ויליאם מופיע הראשי בתפקיד
 תפקיד את ששיחק מי דיוויין,

טי בסרט קנדי פיצ׳ג׳רלד ג׳ון
 לטלוויזיה ובעיבוד אוקטובר לי

 דיוויין עולם. ועד מעתה של
 הסוכנות ראש תפקיד את מגלם

 וייט ראלף גרעינית. להגנה
 דולטון בני בסידרה כאב הזכור

 ואד־ הבקרה מרכז מפקד הוא
ב שהופיעה מי ברביו, ריאן

 ההר ראש באל ראשי תפקיד
 הסוכנות מנהל של אשתו היא

טי במרכז צולם הסרט להגנה.
טקסס. ביוסטון, החלל סות

4 .6
טי האי עד ציפרים 6
כצבע). שידור ,5.30( ראן

).7.00( דמישפחה •
 חדש, במדור מתחילה התוכנית

 מי אותו ופותחת צרכנות, מדור
 יו־ והיום חברת-כנסת שהיתה

 לצרכנות, המועצה שבת־ראש
 היא מוסטפה עפעף קצב. נוזהת
 בבית- במחלקת־הילדים מורה

ו בחדרה, יפה הלל החולים
 חצו- חוויותיה. על תספר היא

 לחולצות מוקדשת גת־האופנה
כתפיות. בלי או עם חשופות,

 ,0.30( ביקור ברטים •
בכו שידור בצבע). שידור

 חדשה שבועית תוכנית של רה
 מקומות על שבוע מדי שתספר
 התוכנית כוכבי בארץ. ואנשים

 וגדי מומה סאלח הם הראשונה
 לטיול חברה יסד גדי שטרנבך.

ה על־שם ג׳בליה בשם ברגל
 בסנטה היושב הבידואי שבט

 שבט בן הוא וצאלח קתרינה,
ה בטיולי כמורה־דרך המשמש

הטל צוות החברה. של הרים
ה־ יקותיאלי שמעון וויזיה׳

ראשון יום

ארמסטדונג ניוטון, מק-גרגור, חינם, :כיער
9.30 שעה ראשון, יום

 הכלכלית השביתה בגלל מדוכא
 ג׳יימס בבריטניה. הגדולה
הפי יבצעו שהפועלים משוכנע

ב בולט חבר אביו, וכי כה,
מה היחידי ייפגע. ממשלה,
לשוב אהדה שחש משרתים

 על־ידם מותקף אדוארד, תים,
 ה־ במכונית נוהג שהוא בעת
חים. רולס ).10.05( החג אורות •
 את לאחור להחזיר המנסה אשה,
 של הקולנוע בסרט חייה גלגל

ש מבעלה, נפרדת היא הערב.
פולי כפעילה צעדיה את הצר
 ואחרי עצמאית, וכאישיות טית

 זאת. לשנות מנסה היא שנים
ה מגלמת האשד. תפקיד את

 דיראר־ אני המצויינת שחקנית
 של בסירטו משחק ולצידה דו

 דאן השחקן קורבר סרג׳ של
־זרושפור.

חמישי ום
4 .3

 החתוד מועדון •
ב שידור ,5.30( שמיד
 מגיעה המועדון אל צג?!)•
 פופינם, מרי הגג דרך במעופה
ו ספר־אגדות לשמיל המביאה
 שלגיה, שביניהם רבים אורחים
 הקטן. והנסיך ענקיים גמדים

 חן, שולה מציגים הדמויות את
 נבון, רותי רייזר, דב מור, ציפי
 וילדות־רקדניות פינס גיא הילד

לי בהדרכת בת־דור מאולפן
קנדריק. אורה
בברי חורן? אורחי +

 טייט בבית בחדר־הילדים אמת.
 ג׳סי״ מוזרים. דברים מתרחשים

 צ׳סטר בפני להודות נאלצת קה
 דונהיו עם לה שהיה הרומן על

ל גדולה בהקלה חש וצ׳סטר
אשתו. מאהב של שמו משמע

שי יום שי
4 .4

 ).5.30( חיפה המין •
 לנופש, יוצאים בחורים שלושה

חס כשהם זו, מצרית בקומדיה
לבחו נטפלים הם פרוטה. רי

לע מצליחים וכך עשירות רות
בחופש. משוגעים חיים שות

).10.20( המורדים •
העי של אחרון פרק סוף סוף
 של לסיפרו הטלוויזיוני בוד
 ונאלץ נפצע פילים ג׳ייקס. ג׳ון

 הוא הדפוס. לענייני לחזור
 סוף לקראת אך ממצבו, מיואש

 מוצא כשהוא מתעודד הסידרה
 חדשה. אהבה בעזרת ניחומים

ב יתחילו הבא בשבוע החל
שלו בת חדשה סידרה הקרנת

 של ספרו פי על פרקים שה
 שבלב. עניינים ג׳יימס, הנרי

 העלמה יקרא הראשון הפרק
טיטה.

ת ב ש
4 .5
תוכנית ).0.25( דיוקן

ה המק״י, עלילות את המתאר
 מיל- בזמן הצרפתית מחתרת

 גרייבר השנייה. חמת־העולם
 המיל- לפני שקט מהנדס היה

חיי קוטל הוא עתה אך חמה,
 כשהוא בכמויות. גרמניים לים

 הוא הגיסטאפו על־ידי נתפס
למ כדי ובורח בלוכדיו יורה
ש במחנהו הבוגדים את צוא

 אליו מצטרף ז׳אן אותו. הסגירו
 לדירתה משדר מביאים והשניים

ב חברה היא אף מתילדה, של.
 ללונדון יוצא גרבייר מחתרת.

 גול דה שארל הגנרל עם ונפגש
 נתפס. שדאן לו נודע .וכששב,
 נכשל ז׳אן את לחלץ הניסיון

 נעצרת מתילדה נהרג. וז׳אן
 עליה המאיים הגיסטאפו על-ידי

 ידידיה, את תסגיר לא שאם
 לבית־בושת היפה בתה תישלח

למ כדי הרוסית. בחזית נאצי
 הקשה ההחלטה את ממנה נוע

 מותה את גרבייר עליה מביא
 לינו בסרט משתתפים ידיו. במו

 פול סניורה, סימון ונטורה,
 וסרג׳ קאסל פייר דאן מריס,

רג׳יאני.

שי יום שלי

רביעי יום
4 .2

והמצאות חידושים •
משו שהיתר, התוכנית ).0.45(

הו במוצאי־שבת כה עד דרת
תוכ הערב ליום,,רביעי. עברה

 המצאה הטפטפות, על נית
 שמשמשת להשקייה, ישראלית

 לקיבוצים גדולים לרווחים מקור
 מיפ־ כמה ישנם בארץ רבים.
 וכמה הטפטפות, לייצור עלים

ב ידע מייצאים אף קיבוצים
ה העולם לארצות זה נושא

שונות.
ומשר אדונים עד •
בלאמי ריצ׳ארד ).8.00( תים

 שידור ,0.30( חדגים כות
 אפריים המפיק־במאי בצבע).

 נעזרו אלג׳ס ברטו והצלם אבא
 לעקוב כדי פז עוזי הטבע בעסקן
 אחר הסתיים, עתה שזה בחורף,

 את לבלות שבחרו ציפורים
 הדגים בבריכות דווקא החורף

 יצא ובסערה בגשם בישראל.
 האנפות, את לצלם כדי הצוות

 והחסידות השקנאים הברווזים,
יפהפה. תעודה סרט ולהביא

 ).11.00( בועות •
 שלו, ילדות באהבת נתקל בילי

 מוזרה כת על עתה הנמנית
 איתה. אותו לגרור המצליחה

ומת דאץ׳ אצל מבקרת יוניס
 לברוח. מתכוון שהוא לה ברר
 להפגיש מצליחים וג׳ודי דני
 את ולשכנע ברט ואת מרי את

ה בכל מרי בפני להודות סאלי

 כיער קרה זה •
 בצבע). שידור ,0.30(

הס הראשונה מילחמת־העולם
צר ביער רכבת בקרון תיימה

כש ,1918 בנובמבר 11ב־ פתי
 על־ הנשק שביתת הסכם נחתם

ו צרפת מבריטניה נציגים ידי
 זו, דרמה יוצרי לדעת גרמניה.

סי בו כבר למצוא היה אפשר
 השנייה. למילחמת־העולם מנים

 מהדרגה אישים שלחו הגרמנים
 ובלתי- מבולבלים השנייה,
ה בנות ואילו בעצמם בטוחים

בע אישים על־ידי יוצגו ברית
 בעצמם בטוחים שיעור״קומה לי

 את מגלם בודן יו ומנצחים.
ה פוש המארשל של תפקידו
צר תבוסת את הזוכר צרפתי

 שנה 50 הפרוסים לפני פת
 את להשפיל ומנסה לכן קודם

 הוא היינט רונלד הגרמנים.
 לתפוס בדעתו הנחוש וומיס

 ולהשמידו. הגרמני הצי את
 המישלחת ראש הוא שרפנל ג׳ון

 ארצברגר, מוזיאס הגרמנית
חשי וחסר מנופח פוליטיקאי

 על לשמור כדי הנאבק בות,
 ומייקל עצמי, כבוד של שמץ

 גרמני דיפלומט הוא ג׳ייסטון
 המביט מייברלינג, אלפרד ציני,

פאתטי. מישהק כעל הכל על
 ).11.00( קונצרט @

 ירושלים הסימפונית התיזמורת
 מנדי. המנצח עם רשות־השידור

 החדש העולם את מנגנת רודן
 שצולם בקונצרט דבודאק של

בירו היהודי הרובע בחוצות
שנים. שלוש לפני שלים

שני יום
4 .7

 ).0.45( לאן הנגב @
 הערבית הטלוויזיה של סרט

וה בנגב צה״ל הערכות על
 הכלכליות החברתיות, השלכות

 זו. הערכות של וגיאוגרפיות
 מוקדש זה בסרט מיוחד פרק

ול החדשים לשדות־התעופה
בנגב. הזרים העסקת

).8.00( השירים שיר ©
 מקהלת נבון, רותי כחן, יזהר

ולה תירוש מקהלת ראשונים,
 פועלי מועצת של הריקוד קת

שיר־השי- את יביאו תל-אביב


