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 כערכה קטן בית •
ה בצבע). שידור ,5.30(

 את עוזבת ברדל, מיס מורה׳
 מחליף מגיע ובמקומה הכתה
 הראשון. מהרגע מלורה הסולד

המו אפלווד, חניבעל בתפקיד
 לורד, את המרחיק הקפדן רה

 עם להתמודד וצריך מבית־הספר
 ריצ׳ארד מופיע האב של זעמו

בייסהארט.
והמצאות חידושים •

ב לטיפול מוקדש ).6.45(
 תשע לפני שרק מסתבר פגים•
להי פג של סיכוייו היו שנים
 10 רק נמוכים. בחיים שאר

 בחיים נשארו מהפגים אחוזים
 היו זה שיעור ממחצית ויותר
 אחוז 70כ־ כיום מוח, פגועי
ברי והם בחיים נשארים מהם
ושלמים. אים

ומשר אדונים על •
המר רוברט, .א).03( תים

 לגיור־ עזר מסטוקברידג/ קיז
 בפרשת מהסבר לצאת ג׳ינה

 מתרשמת והיא שלה התאונה
לב יוצאים הם עמוקות. ממנו
 אחד שערב עד פעמים כמה לות
 אהבתו על בפניה מתוודה הוא

 מסכימה. היא ידה. את ומבקש
 לאיטון המרקיז בא למחרת
 של הסכמתו את לבקש פליים
ה על שמה וזה בלאמי לורד

 אינה המרקיז של אמו בשורה.
 טובה די שג׳ורג׳ינה חושבת
 זועם רוברט שלה. הבן בשביל

 לג׳ור־ ומציע אמו התנגדות על
ביחד. יברחו שהם ג׳ינה
 ).10.05( הנודעת •

ש לפני עוד במיקרה, לגמרי
 תכננו היצ׳קוק אלפרד נפטר

 הערב. שלו זה סרט להקרין
 בן־הכט. כתב התסריט את

 תפקידה את הוברמן, אלישה
שהת ברגמן, אינגריד מגלמת
 בבגידה הורשע כשאביה פרסמה

 מסיבה עורכת בארצות־הברית,
 קרוא, בלתי אורח מגיע שאליה
 את חולין, הממשלתי הסוכן

לא גראנט. קרי מגלם תפקידו
 השניים בין מילולי עימות חר

 ומציע הוא מי חולין לה מגלה
ו איתו לעבודה להתגייס לה

 היא לריו־דה־ז׳נרו. עימו לנסוע
עם תפקידה במיסגרת מסתבכת

כורשטיין שמיל: החתול
5.30 שעה חמישי, יום

 ואף אביה של הקודמים ידידיו
למ הכל מנהיגם, עם מתחתנת

ה מתגלה כאשר המולדת. ען
להר בעלה מנסה שלה בגידה

באיטיות. אותה עיל
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 החתול מועדון •
 ב* שידור ,5.30( שמיל
התוכ של שני שידור צבע).

 כש- בורנשטיין מייק עם נית
 עירית השחקנית מופיעה לצידו
ו מדיסני־לאנד ובובות לביא

 של הוריו הם הכבוד אורחו
בורנ ופסח לוקס ליליאן מייק,

שטיין.
 ).6.32( ח׳ליל סיפורי •
 בבית־ גמר לבחינות ניגש נורי

 הצפויה הצלחתו ולכבוד הספר
 רק הפתעה. חגיגת לו מארגנים
 ההצלחה כי מתברר אחר־כך

ודאית. כל-כך לא היא  ).8.03( מסע סיפורי •
 המצויינת מהסידרה נוסף פרק

ה דגולים. מגלים מסעות על
 של לסיפורו הפרק מוקדש פעם

קולומבוס. אמריקה מגלה
שי ).0.30( כדורסל •
 הכדורסל מישחק של ישיר דור
 נבחרת לבין ישראל נבחרת בין

 המיש־ בשווייץ. שייערך צרפת
 הנבחרת, עבור גורלי הוא חק

ב ישראל תשתתף אם ויקבע
ל כדי מוסקווה. אולימפיאדת

ה תצטרך לאולימפיאדה הגיע
זה. מישחק לנצח נבחרת
 — וימזי פיטר לורד •
 ).11.00( עדות ענני
 ל־ ומספר מפארים שב וימזי

 דירה החזיק שקאתקרט פארקר
 וונ־ סימון מדמואזל גרה שבה
 עשר במשך פילגשו דרה,

מיל עם עתה המתגוררת שנים,
 ל־ יוצא וימזי בניו־יורק. יונר

 יומיים וכעבור ארצות־הברית
 ב־ החכם. של מישפטו נפתח

 לאתר וימזי מצליח ניו־יורק
 לו המספרת היפה סימון את

 לקאוד מיכתב שלחה שהיא
 שהיא לו כתבה שבו קרט,

 עשיר גבר למען אותו עוזבת
 כפי אליו הגיע המיכתב ממנו.

 שיגר והוא הרצח, בליל הנראה
 וימזי בצרפתית. תשובה לה

 המיכתב. את לראות מבקש
וסי המישפט נמשך בינתיים

 נראים אינם הדוכס של כוייו
שלא נראה במייוחד. ורודים

קם הזהב: טווס
9.20 שעה שישי, יום

 את להעלות אלא ברירה תהיה
 הדוכס, על גריימתורס הגברת

מ מהסס עדיין הסניגור אך
 עם שתפרוץ השערוריה חשש

 גריימתורפ דווקא אולם בעלה.
 כדי ולהעיד להתנדב מחליטה

יתלה. לא מפשע חף שאדם
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 ).3.00( דוליטל ד״ר •
 העוף את להכיר רוצה הד״ר

ל שמתעורר פניקס, האגדתי
 כך לשם שנה. מאה כל חיים
והשוד למצריים דוליטל יוצא
 יוצאים כך על שיודעים דים

לפיר ומתחפשים בעיקבותיו
לשבת יפים שירים •מידות.

 אחדים של לשמחתם ).8.05(
 יורדת אחרים של ולצערם
 אבי־ שמואל הרב של תוכניתו

ש עד המסך. מעל הכהן דור

ל אחרת תוכנית על יחליטו
 שירים סתם יביאו זו, שעה
השי יהיו הפעם לשבת. יפים
 דותך עירית של מפיהם רים
המאירי. ועוזי פאר

 ).0.20( הזהם טווס •
 מאוגר איציק שירי של תוכנית

 בשידור לעברית, המתורגמים
 מגישים השירים את שלישי.

 לב־ארי, שמעון אלוני, מירי
 עליזה קם, מיקי צפיר, טוביה

חבורי. ודורון רוזן
 אמנים כין אהבה •

 הסיר־ של שני פרק ).10.00(
 ברנארד של הרומן פי על רה

 מתפקידו פוטר ק׳ג אוון ׳שאו.
 סאתרלנד צ׳טרלי של כמורהו

 ומוצא מובטל נשאר אינו אבל
 בכתה למוסיקה כמורה עבודה

 לעצמו מוצא הוא כן בנות. של
 צעירה שחקנית חדשה, תלמידה

 ברייסל- מדג׳ בשם ושאפתנית
 השחקנית מגלמת אותה פורד,
 יודע שהוא מבלי קאר. ג׳יין

 את לשכנע מרי מנסה כך על
 מישרת את לג׳ק להציע דודה
 ג׳ק שלו. הגדוד תזמורת מנצח
 של לתדהמתו ההצעה, את דוחה

רו הוא בתלמידותיו הקולונל.
 גם אותו. מעריצות הן אך דה,
 בקסמיו נשבות מדג׳ וגם מרי
 אירוסיה את מסכן שאפילו מה
 אחד הרברט. לאדריאן מרי של

 ג׳ק של המוסיקאליים מחיבוריו
מוסיקה. פטרון של לידיו נופל

״א ״י .
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 מגדל ).6.25( דיוקן •

 בשני חי זועבי עבד הסוסים
 עם המידבר עולם עולמות:
 עם העיר ועולם הבדואים

 הם הסוסים וידידיו. מישפחתו
העולמות. שני בין גשר עבורו  השבת כצאת *

 גרא ציצי הבמאי ).8.00(
 את ומסביר יהדות על מדבר
 בתוכנית ליהדות שלו הקשר
 ״הקשר הטלוויזיה. של הדתית

 בגלל לא הוא ליהדות שלי
 אלא יהודי שנולדתי העובדה

 בנושאים עוסק שאני מפני
 במאי-תפאורן- גרא, יהודיים.״

תע לאחרונה הציג מעצב־צייר
 ושורשים יהדות בשם רוכה
 הוא בתוכנית. להיכלל זכה וכך

 ממייסדי סבו, בית על מספר
 לו שנותר מה ועל רחובות,

ל שנוגע מה בכל סבא מבית
 מארח גרט השבת. שמירת

 ישיבת להקת את בתוכנית
 הלל הזמר ואת התפוצות

רווה. (״אילקה״ן  ,10.05( מורם כראש •
 שבו הסרט בצבע). שידור

 ו־ בייקר דון ג׳ו משתתפים
סי על מבוסס הרטמן אליזבט

 במחוז שריף של אמיתי פור
ה ארצות-הברית של הדרומי
 וסדר חוק להשליט מצליח

 מילחמה כדי תוך עצמו בכוחות
 של ואלימה מאורגנת בכנופייה

התחתון. העולם

הלמונד :כדעות
11.05 שעה ראשון, יום

ועטרי גורליצקי אטאם, ארצי: לך שרתי
9.30 שלישי, יום

ראשון יום
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 מרחוב החכוכות •
 שידור ,8.30( ההפתעות

את הערב מארחות כצכע).
לווין. לינדה
),10.00( שידור רשת •
 ליל הוא הערב של הפרק שם

טוב. מזל מנוחה,
 ).11.05( כועות •

להש ממשיך קורין של התינוק
 אחד להיות הופך בילי תולל.
 מצליח דני השמש. כת מבני

 ג׳סי- איליין. רוצחי את לתפוס
 צ׳סטר בעלה את גם מזמינה קה
 לטכס דונהוי הבלש את וגם
 במלוא להודיע, צריכה היא שבו

 היא משניהם במי התיאטרליות,
בוחרת.

סזקרזזס
5 .12

).8.03( מורשה •
 קריית למוסד המוקדשת תוכנית

 לפני בירושלים. וגן בבית :וער
 מארצות־הברית הגיע שנה 30:־

 אסף לירושלים, לנצ׳ר חרב
 תימן מעולי ילדים כמה סביבו
 קריית נוסדה כך לחנכם. והחל

 1200 כיום המאכלסת. תנוער
אוני לקמפוס ודומה תלמידים
 לימוד כתות לבד גדול. ברסיטאי

ברי ספורט, מיתקני במקום יש
 מיסעדות גדולה, אולימפית כה

 הנוער לקריית בילוי. וחדר
 ממנה ויוצא 12 בן ילד נכנם
 מצוות שומר יהודי מבוגר, אדם

.20 או 18 בן קטן מסך גדול מסך •
 לאיש הערב מוקדשת ).8.30(

 מתאקלם שאינו הפרוע המערב
 הסרטים בין החדש. בעולם

 הפרש יוקרנו מהם שקטעים
ה־ ובילי השאפתנים !חשמל

ער.

9.30.(
 שוב ו

 ,שידור,
אל ביא

חופשית בגיסה
 תוכנית תבוטל לא אם

 רשות■ מנכ״ל על-ידי
 לפיד, (״טומי״) יוסף

הנושא: את ניסן
לדעת. הציבור כות  ואשתו הארט •

 מוות הכותרת תחת ).10.40
 על הסיפור בא האיטי ־מסלול

 מתנת לאשתו הקונה ׳ונתן
 מת־ עתיקה. מכונית ום־הולדת

 רוצה ג׳ונתן רק שלא :רר
 נוספים אנשים גם אלא :מכונית

 ריגול בפרשת הזוג מסתבך אז
 והי־ הסי־אי־איי מעורבים סבה

־ק־וו־ד.

שליש יום
5 .13

).8.03( אותה שחק •

 הערב, התוכניות מרבית כמו
 גם תהיה ירושלים, יום ערב

ל מוקדשת זו בידור תוכנית
הירושלמי. תאריך
איחו לפני ירושלים •

 כצבע). שידור ,8.30( דה
ב ייזכרו מהירושלמים רבים
ה בירושלים בגעגועים וודאי
 שהתל- לפני והטובה קטנה

 ירושלים ־ אליה, פלשו אביבים
 ששודהימים. מילחמת לפני של
פרלוב. דויד הכין הסרט את

ארצי לד שרתי •

אליזכט :קאסטרכרידג׳
10.50 שעה שלישי, יום

ה מוקדשת התוכנית ).9.30(
 ,1967 עד 1963 לשנים ערב

מח בארץ הופקו שבה תקופה
 על־ידי בעיקר רבים, זמר זות

קט יושמעו ז״ל. גודיק גיורא
 על כנר הנאווה, מגבירתי עים
 ושלמה גודיק של קזבלן הגג,

ה של הסנדלר ושלמי המלד
 גם להביא היא הכוונה קאמרי.

 את שתשיר נתן שולי את
 לפני יום אך זהב של ירושלים

 ילדה היא התוכנית צילום
 את רק לשמוע יהיה ואפשר

 המקורי. הביצוע של ההקלטה
 יהיה שיושמעו השירים בין

 כץ, ג׳וזי עם קולי התשמע
 עם המלך שלמה מתוך מחרוזת

ו עטרי יונה גורליצקי, אילי
 רוטשילד הייתי לו אטאס, רחל
 ברד רודנסקי, שמואל של מפיו
 שגם רז רבקה תשיר אותו ירד

 בלא- ספרדי רומנסרו תשמיע
 רחל עם שלי חייקמה דיונו,

 מפי גולן מול אל ביתי אטאם,
טל. מיכל
בשניים שיחה •

 מראיין שלו מאיר )10.35(
 והמשורר הסופר אביו, את

 ירושלים על המספר שלו, יצחק
שלו. הבן ועל

 קאס־ העיר ראש •
 שידור ,10.50( טרכרידג׳

 בסיד- האחרון הפרק כצבע).
ל מהעיר יוצא הנצ׳ארד רה.

 דבר של בסופו אך עבודה חפש
 נישאת שבו ביום אליה שב

לפאפרי. אליזבת
53


