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והמצאות חידושים •
ש מהשבוע המשך ).15.32(

הלאו המעבדה סקירת — עבר
 שבה בסקוטלנד, להנדסה מית

מכ ובודקים בונים מתכננים,
 מהם אהד שכל שונים, שירים
איכות־החיים. לשיפור מסייע
 ).7.00( לנוער מגזין •
 שבית־ה־ ,איתנה עווד עפעף
 את יזמין בחיפה לנזירות ספר
ה מבית־הספר י׳, כתה בני

להת בירושלים, אוניברסיטאי
בתוכ אחר מדור אצלו. ארח
 מכפר־יא־ צעיר על מספר נית
 כישרונות בכמה המחונן סיף,

 צייד כתיבת־שירה :ותחביבים
וציור.
תורתנו מתן זמן •

 השבועות חג בגלל ).8.00(
האדו של מקומם את תופסת

 דתית תוכנית והמשרתים נים
 ופרקי שירים שבה מיוחדת,

ה ירושלים. יהודי מחיי הווי
 יעקוב של מסיפרו לקוח הווי

להקת משתתפים: יהושע.
ניניו. אברהם והשחקן גברים
 גדול קטן איש •

ה של הקולנוע סרט ).0.00(
המפור המערבון הוא שבוע

ש פן, ארתור הבמאי של סם
 תומאס של הרומן פי על צולם

 120 מעל שגילו ישיש ברגר.
 שהם חייו. קורות את מספר
הפ המערב חיי קורות בעצם
 מגלם אותו הישיש־נער, רוע.

 על־ידי נחטף הופמן, דסטין
 בן בהיותו אינדיאני שבט בני
 גם מופיעים הופמן ליד .10

 מרטין היפהפיה, דאנווי פיי
הו מאליגן. וריצ׳ארד באלזם

 דן צ׳יף של מיוחדת פעה
 אינדיאני שבט ראש ג׳ורג׳,
 של תפקיד בסרט גם המגלם

 ג׳ורג׳ אינדיאני. שבט ראש
 זה בסרט משחקו עבור זכה

באוסקר.
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 האלמוגים שונית #
כצכע). •טידור ,5.30(

התי סרטם של חוזר שידור
 מנוחין, ואן קרוב של עודי

 ב־ הטבע חיי אחר העוקבים
מנוחין הזוג בני ראס־מוחמד.

גרינברג צבי אורי
9.30 שעה חמישי, יום

בעו וגם החוף על גם צילמו
 מתחת רגל אלף 20 של מק

כמו הוא, הסרט מרכז למים.
ה היחסים ומערכת הריף בן,

 ה־ בעלי־החיים בקרב מיוחדת
מ כולם הניזונים תת־מימיים,

בעב הקריינים מקורות. אותן
 וארית לביא איריס הם רית

אורגד.

 ).15.32( ח׳ליל סיפורי •
 של סבו גלימת של סיפורה
מש בחנות, הנמצאת ח׳ליל,

 אבו־סו- של סיפורו עם תלב
 המגיע ח׳ליל, של דודו עוד,

 ממנה שנעדר אחרי לשכונה
 השירים את שנה. 40מ־ יותר

 כתבו הביתה והשיבה הגלימה
זלצר. ודובי שמאס אנטון
 בדמים ענן עמוד •

 גרינברג צבי אורי ).0.30(
 הליכוד עליית עד כי טוען,

 על־ מוהרם היה הוא לשילטון
 ועל־ בארץ החינוך מערכת ידי
מתה חשוב חלק המימסד. ידי
 אצ״ג על החרם הסרת ליך

ה הטלוויזיה תוכנית תופסת
זו כזו בתוכנית לו. מוקדמות

 רק משוררים כלל בדרך כים
 לעולמם. הולכים שהם אחרי

 יגאל וביים כתב שאותו הסרט,
 אחרי לעקוב מנסה בורשטיין,

ובהש בשירתו שחלו תמורות
 מיל- מאז אצ״ג של קפותיו

 ועד הראשונה חמת־העולם
 על התגבר בורשטיין היום.
 אובייקטיביים מיכשולים כמה

 כשהוא אצ״ג, על סרט בהפקת
ה שלו, שירים קטעי מביא

 מופיעים או מפס־קול מושמעים
מו המסך כשעל בכותרות,

 את המתארות תמונות צגות
וה החברתי הפוליטי, הרקע

נכ שבה התקופה של תרבותי
 מביא כן כמו השיר. אותו תב

 הקריינות בעזרת בורשטיין,
 כותרות גורליצקי, אילי של
 עיתונות מקטעי ציטוטים עם

אצ״ג. על שנכתבו
).10.30( החפרפרת •

קולינם המיקצוענים:
10.45 שעה שישי, יום

 המצויינת בסידרה שני פרק
 לה־קא־ ג׳ון של ספרו פי על
 שם לליסבון, יוצא טאר רה.
 אירינה של באמונה זוכה הוא

לחשי רמזים המספק וביומן
נח הוא בשובו החפרפרת. פת

 לספק היה שאמור התיק קר.
ב פאר של שהותו על מידע

 מישהו אך נמצא, אמנם ליסבון
 הדפים את ממנו לתלוש דאג

 המעורר לילה לאותו הנוגעים
נגדו. החשד את

).11.20( קונצרט •
 וכמה רמפל פייר ז׳אן החלילן

הפילהרמו מהתיזמורת נגנים
 תחת מנגנים הישראלית נית

 את שטרן איזק של שרביטו
 של 314 ק׳ לחליל הקונצ׳רטו

מוצארט.

שי יום שי
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 ).5.3(צ אכל כתולה •
 של שמו זה אבל להאמין קשה

 מצריים תוצרת הערבי הסרט
 ואמה סטודנטית השבוע. של

 להתגורר עוברות הרקדנית
 חדש דף לפתוח כדי בקאהיר,
החדש שכנם של הבן בחייהן.

 לעומת היא, אך בבת, מתאהב
שאו בסטודנט מתאהבת זאת,

 אך באוניברסיטה. פגשה תו
ל משלו. חלום יש לסטודנט

 העלילה עשירה. אשה שאת
 החופשה כשבזמן מסתבכת,

 לעבוד הסטודנטית יוצאת שלה
 שמתגלה אמה, של מכר אצל

 האם. של כמאהב גם אחר־כך
 רוקמת מספיק, לא זה כל ואם

 אותו עם אהבה יחסי הצעירה
ה השחקנים אמה. של מאהב

 הם בסרט המשתתפים מצריים
 מוסטפה צברי, סמיר נילי,

א־דין. פכר מרים פהמי,

טיילור חוזרת: הופעה
10.05 שעה שבת,

אמנים כין אהכה •
 של הרביעי בפרק ).0.55(

 של הרומן פי על הסידרה
 שתי מרי מקבלת שאו ברנארד
 זו, אחר בזו נישואין הצעות
 הוס־ ג׳ון צפויות. בלתי שתיהן

הכי שאותו העסקים איש קין,
 לכבוד שנערכה במסיבה רה

 אחרי אליה פונה ג׳ק, אוון
 ומבקש יום 21 בת היכרות

 הוסקין. גברת להיות ממנה
 לא זה בשלילה. עונה מרי

 ג׳ק ואוון הצעתו את סיים
 נענה הוא גם ידה. את מבקש

 מגיעה כאשר אך בשלילה.
 הצייר של נישואיו על הידיעה
 לפסנתרנית הרברט אדריאן

 מרי שוקלת בפירים, שלו היפה
ש הנישואין הצעות את שוב

 יותר נוטה כשהיא לה, הוגשו
הוסקין. של לזו

 ).10.45( המיקצוענים •
 מיקצועיים, לוחמים של קבוצה

 מתקבצת וקשוחים, מאומנים
 שוד לבצע כדי תבל רחבי מכל

ב אדם של בהנהגתו מושלם
 מישטרה מכוניות קריבאס. שם

 הצליחו הם אך למקום הוזעקו
 חיל־ מטוסי שללם. עם להימלט
 נגדם, הוזנקו המלכותי האוויר

 האי. את לעזוב הצליחו הם אך
 ודויל, בודי עוזריו, ושני קאולי

 מהלך לכל באלחוט מאזינים
 את לזהות ומצליחים המירדף

ב הגאה קריבאס השודדים.

;אוי :כשניים שיחה
10.55 שעה ראשון, יום

 הארכי־פושע אל פונה מיבצעו
 חדש אתגר ומקבל סינקלייר,

פלו שוד לבצע :שלו לכנופיה
גרעיני. בכור טוניום

ת שב
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 פאתי ).15.25( דיוקן •
 לוחם שהיה ערבי, הוא שחאדה
הארצישר הבריגדה בשורות

 עם דבר. לכל ופלמ״חניק אלית
 התנדב מילחמת־העולם סיום

 על״ה. לאות זכה ואף לצה״ל
 כבד ציוד פאוזי מפעיל כיום

 ארכיאולוגיות בחפירות ועוסק
כבתחביב.

 דדבכון אמניס מופע •
ה של השני הפרק ).15.55(

 למען שנערך המייוחד מופע
 בקולנוע דרום־לבנון, תושבי
 האמנים בקריית־שמונה. שניר

 ודרום־לבנונים ישראלים היו
 מעד רב־סרן היה הכבוד ואורח
).8.00( השכת כצאת •חדאד.

חי של הסימפונית התיזמורת
 אביצור, איתן של בניצוחו פה,

 עדות ממורשת צלילים משמיעה
 דב־ קורא פרץ שלמה ישראל.
רי־רקע.

חוזרת הופעה •
 של הקולנוע סרט ).10.15(

 אליזבט את מציג מוצאי־שבת
להיסטוריה כמרצה טיילור
 חדר המשכירה בקולג/ עתיקה
 מגלם שאותו מתלמידיה, לאחד

בוטונזוס. ג׳וזף השחקן

ראשון יום
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ה מרחוב החבובות •
 שידור ,8.30( הפתעות

 את הערב מארחות כצבע)
 זמר הוא רוג׳רם תג׳רס. קני

או זוכרים רבים אך קאונטרי,
 מינים־ קריסטי בניו כחבר תו

המה בלהקת ואחר־כך טרם
הראשונה. דורה
 כשניים •טיחה •

 חנה דבר, עורכת ).10.55(
עי ראש עם משוחחת זמר,
 השופט־לשעבר באר־שבע, ריית

 נאווי, נטור״) אל (״דאוד אליהו
 על ואשכנזים, ספרדים על

ה ועל בארץ העדות קיפוח
ל הנוגעות הקודרות תחזיות

ה פתיחת אחרי ישראל עדות
מצריים. עם גבול
).11.10( בועות •

היצ׳קוק גדול: מסך
8.30 שעה שני, יום

 עושה ברט של המקום ממלא
 מרי, ברט, של אשתו עם אהבה
מתלו צ׳אק של העץ ובובת

 לישון יכולה היתה שלא ננת
 המיטה. רעשי בגלל הלילה כל

 ברט של המחליף מנסה בבוקר
למיטה. לחזור מרי את לשכנע

ל הולך והוא מסרבת, היא
 לפרק הפתיחה זוהי עבודה.
הערב. שיוצג בועות

).10.00( •טידור דשת •
 פגישה :הערב של הפרק שם

בקליפורניה.

שני ום
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החי ).8.03( מורשה •
ישראל ובתולדות ביהדות דון
 הקשר, מה פרימן, מרדכי של

הקטן. למסך הערב חוזר
 קטן מסך גדוד מסך •

 מביא דיין ניסים ).8.30(
אל־ הבמאי של לזיכרו תוכנית

 החודש. שנפטר היצ׳קוק, פרד
 שיוקרנו סרטיו מתוך הקטעים

בינ מזימות פרנזי, :הם הערב
 וסוכן המדרגות 39 לאומיות,

מ קטע גם יציג דיין חשאי.
 שחורי, עידית של החדש סרטה

 על עלה לא שעדיין מעגלים,
מהו כבר עורר אך המסכים

מות.
 חופשית כניסה •

 בתוכניות העיקרון ).0.30(
 פעם :פשוט הוא ניסן אלי של

ב ופעם טובה, תוכנית בחודש
 צפו־ לכן גרועה. תוכנית חודש

ש טובה, תוכנית הערב ייה
עינויי־דין. בנושא תעסוק
ואשתו הארט •

 להציק ממשיכים ).10.45(
 שם הצופה. של לאינטליגנציה

ב רציחות :הערב של הפרק
כביש.

שליש• יום
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).0.30( כיקוד כרטיס •
 נצר קיבוץ חבר קסטל, גדי

 הוריו עם לארץ עלה סירני,
 נושא הוא וונציה גטו מוונציה.
 מסייר גדי הערב. שלו התוכנית

 השוקע בגטו, המצלמה עם
ב־ פוגש כולה, העיר עם יחד

לדז׳יגאן יזכור
10.00 שעה שלישי, יום

המו היהודית, הקהילה שרידי
 ומבקר מישפחות, 20 עתה נים

 ובבית- היהודי במושב־הזקנים
ב העיר. של היהודי הקברות

 גטו על סרט גדי הכין עבר
בטל הוא אף ששודר רומא,
וויזיה.
 דז׳יגאן שימעון •

תוכ של שני שידור ).10.00(
 שנים, חמש לפני שצולמה נית

 השחקן של למותו 30ה־ ביום
 כולה התוכנית, הגדול. האידי

 ממערכונים מורכבת ביידיש,
 דז׳י־ של בביצועו ומפיזמונים

 השתתפו דז׳יגאן מלבד גאן.
 מוסקו אלברשטיין, חוה גם בה

 ו־ ישראלי שימעון אלקלעי,
נתן. מישה




