
רביעי יום
6 .11

והמצאות חידושים •
תוכ מתאר הסרט ).6.45(

אי על לשמירה כוללת נית
 יום- לכבוד וזאת הסביבה, כות

 בשבוע שנערך איכות־הסביבה
 לא שהתוכנית מובן שעבר.
בגרמניה אלא בארץ, הוכנה

 מיב- אל ובזהירות לאט אותו
ה בצ׳כוסלובקיה, הנפל צע

 בעיק- שבאה והחקירה יריות
נל כיצד מתאר ג׳ים בותיהם.

ש מבלי למקום, ממקום קח
 נמצא, הוא היכן פעם אף ידע

 כל את הרוסים ידעו וכיצד
הממו של חשדו על העובדות

 הכל, לגלות אולץ הוא נה.
ש אדם על־ידי נחקר ולבסוף

 מהתיאור סמיילי מזהה אותו
 הוא לאנגליה בשובו כקרלה.

 אם־ טובי רק נחקר. לא כמעט
כסף לו נתן אצלו, ביקר תרהזי

וברגמן פק השיבחה: עולם
10.05 שעה רביעי, יום

 על מתבססת והיא המערבית
טכנו חידושים מניעה, דרכי

 על לשמירה חינוך לוגיים,
 על ומדווחת הסביבה, איכות

בנושאים בינלאומיים הסכמים

 ).8.03( שידור רשת •
בשם בסידרה, אחרון סרט

 הצופים בקליפורניה. פגישה
 קינגהם מאלן הערב נפרדים

 הספר את שכתבה הסופרת
 ומי הסידרה מבוססת שעליו

בינונית סידרה של שחקניה

 ).8.54( חן נקודת • י
 שב־ המשושים בבריכת סיור
בגולן. זוויתן נחל אפיק
 השיכחה עודם •

 אלפרד של סירטו ).10.05(
 בן של סיפרו פי על היצ׳קוק

 אינגריד של ובכיכובש הכט
 הוא פק פק. וגריגורי ברגמן

 מאובדן הסובל צעיר בי. ג׳יי.
 כש־ ברצח, והמואשם זיכרון

 להוציא מנסה פסיכיאטרית
 נוסף השיכחה. מעולם אותו

 בסרט מופיעים ופק לברגמן
 קרטיס דונלד אקר, ג׳ין גם

פלמינג. ורונדה

חמישי יום
6 .12

).5.30( קרוסלה •
פע בארץ שקורה כפי מישהו,

 של בגינה היה רבות, מים
 ולכן וחיבל, ליכלך קרוסלה,

 של הצבתו על שלמה החליט
 כוכבת ופעיל. יעיל דחליל

חי ירדנה היא קרוסלה ול א
 מור, אברהם מופיעים צידה

 וישינס־ ושלמה גולדבלט חנן
).0.33( ׳ליל ח סיפורי •קי•

 אין בצינור־המים קילקול בשל
 ממתינה ולטיפה בחנות, מים

ל המגיע קונה כל לשרברב.
 פנים בסבר מתקבל חנות
 חושבת שלטיפה מפני יפות,
השרברב. הוא אולי

 0.30( מסע סיפורי •
מס שיחזור בצכע). שידוד

 קולומבוס כריסטופר של עו
 ומצא הודו את לחפש שיצא

אמריקה. את
).10.30( החפרפרת •

 ג׳ים את לפגוש יוצא סמיילי
ב אותו מקבל פרידו פרידו.
מכוון סמיילי אך בחשד תחילה

ש מה את לשכוח לו והורה
מב ללונדון שובו עם אירע,

 אצל סטריט בפליט סמיילי קר
 שהיה עיתונאי ווסטרבי, ג׳רי

 עבור משימות פעם מדי מבצע
 בצ׳כו־ היה הוא גם אסתרהזי.
 אסתר־ הורה לו וגם סלובקיה

לשתוק. הזי
 לכדו הקול עד לא •

 עדי הסופראן זמרת )11.10(
 מכל קברט שירי מגישה עציון

 ביזה ווייל, קורט משל הזמנים
 את מלווה זך יונתן ובריטן.

 משל וינגן בפסנתר התוכנית
 שהוקלטה בתוכנית ג׳נפלין.
 בירושלים המוסיקה במרכז

ה הסימפונייטה גם משתתפת
בניצו מבאר־שבע ישראלית

רודן. מנדי של חו

שיש ם1
6 .13

).8.05( מלבה שכת •
 מקיבוץ יגורי שנח לקוות יש

 אחר מיגורי יותר מעניין יגור
 את שנים כמד, לפני שנטש

ה כן לא שאם הקיבוץ, אותו
 השחורה, השבת על סיפור
התוכ במיסגרת יביא שהוא

 אורחת איש. יעניין לא נית
 יעקוב של בתוכנית אחרת
גולדברג. חיה היא בנאי
 מישפחתית תמונה •

 מתפטר ריצ׳ארד ).10.30(
 בתו הסידרה. של השני בפרק
 בנו פילגש. יש שלאביה מגלה

 מירח־הדבש שב ריצ׳ארד של
 מה לגלות בהחלטתו נחוש
 כלתו של איחורה סיבת היתה

נישואיה. לטכס ליז

שבת
6 .14

קן •  יעקוב ).0.35( דיו
ש למשפחה צאצא הוא צורי

 לארץ. שנה 150כ־ לפני עלתה
בסבי והתחנך שנולד כיהודי

 ולאחר בחדר למד עכו, בות
שלי מקומיים. בבתי־ספר מכן
ול לו איפשרה בערבית טתו

 שומרי על להערים אחיותיו
 של כבלדרים ולשמש עכו כלא
 שהיה בעת דבוטינסקי זאב

מונה כיום עכו. בכלא כלוא

 איש, כאלף צורי של משפחתו
 תבור, רודה התוכנית, ולמפיק

 מסיבת לצלם הזדמנות היתר,
 בת צורי סבתא של יום־הולדת

 מבני מאות באו שאליה ,95,־ד
הדממה יהדות •השבט.

מעור רוסיה יהודי ).8.00(
 לארץ עלייתם בשאלת רים

לע ינסו שעליהן רבות שאלות
התוכ את שמנחה הסופר, נות

 והעסקן אפלפלד אהרון נית,
מש ברנובר. ירמיהו הוותיק
עו צעירות, שתי גם תתפות

 מברית־המועצות, חדשות לות
 בהת־ מתנהלת כולה והשיחה

 יש עדיין כאילו רוממות־רוח
 מברית־המוע- לישראל עליה
יק בוכמן נחום השחקן צות.

רוסי. יהודי של מונולוג רא

ראשון יום
6 .15

שי .8.03(להיט עוד •
 להיטים הערב כצבע). דוד

לועזיים.
שי .9.30( דארווין •
 1833 בדצמבר כצבע). דור

 דרכה את ביגל האוניה עושה
 הסיפון על הורן. כף סביב

שנת אינדיאנים שלושה היו
 של הקודם בסיור בשבי פסו

או לימד הוא פיצרוי. קפיטן
 עתה והחליט אנגלית תם

 בעזרתם להקים כדי לשחררם
 של מיפגשו נוצרית. מושבה

הפרימי הילידים עם דארווין
 הרהורים אצלו מעלה טיביים
רבים.
בשניים שיחה •

 ובנימין גורי חיים ).11.00(
 לקראת ביניהם משוחחים תמוז

שו גורי העברי. הספר שבוע
ציוני הוא אם תמוז את אל

גורי :בשניים שיחה -
11.00 שעה ראשון, יום

 לנעמן רקוויאם שסיפרו אחרי
כרק אחדים על-ידי הוגדר
למדינה וויאם
 ).11.35( בועות •

 בטעות הוקרן שעבר בשבוע
 להיות צריך היה שלא פרק

 של שהפרקים למרות מוקרן.
משו להיות צריכים ד,סידרה

ה של כרונולוגי בסדר דרים
בטלווי בכך הרגישו עלילה

 כבר שהסרט אחרי רק זיה
בטל מתחבטים עתר, הוקרן.
 הפרק את להקרין אם וויזיה

 עליו לקפוץ או הערב, שנשכח
 שהפסיקו מהמקום ולהמשיך

שעבר. בשבוע בטעות

שני יום
6 .16

 לנוער קונצרט #
ה של השני הפרק ).5.30(

לקלא ג׳ז בין לנוער קונצרט
ומסביר מנצח שריף נוטס סי.

 ומנגנת המוסיקה, את לנוער
 רשות* הסימפונית התזמורת

 משתתפת כן ירושלים. השידור
 פרפ־ נחום של הג׳ז שלישיית

קוביץ.
 נסיכה שד מותה •

)0 ש הסרט, בעיקבות ).30.
 סערות, הרבה כך כל עורר
שי דק (״מייקל״) מיכאל ינחה

 הסרט שעורר השאלות על חה
מי מה העולם: רחבי בכל
 שבסרט, בעבודות האמינות דת

 נגד הסעודים נרעשו כה ומדוע
 מי נקבע לא עדיין הקרנתו.
הט אנשי אך בשיחה, ישתתף
מ משוחחים מחפשים לוויזיה

 שבקיאים וכאלה שילוח מכון
 של מותה סעודיה. בענייני
אמי סיפור על מבוסם נסיכה

הו לצורכי כי, אם שאירע, תי
עוב בסרט שונו מתח, ספת
 1977 ביולי 15ב־ רבות. דות

 סעודית, נסיכה להורג הוצאו
 החשובים הענפים לאחד בת

הס המלוכה בית של • ביותר
 סעודי. הוא אף ומאהבה, עודי
 התפוצצה אחר־כך שנה חצי

הבינ בעיתונות כולה הפרשה
מגל אותה הנסיכה, לאומית.

סוזן המצרית השחקנית מת

הו עם הרבה נסעה אבו־טאלב
 וספגה אירופה לארצות ריה
 בהיותה הליברליזם. רוח את
 פי על התארסה, היא 17 בת

 בן־ עם מישפחתה, דרישת
 לו להינשא תחת אולם דודה,

ולל לנסוע מהוריה דרשה היא
ך פגשה שם בבירות. מוד  ב

והח התאהבו השניים ארצה,
 ל- לחזור מסויים בשלב ליטו

יחסי את שם ולנהל סעודיה
 פי על להסתירם. מבלי הם

 אשה של יחסים האיסלם חוקי
 מאורסת, היא בעוד גבר, עם
 ניאוף על והעונש ניאוף, הם

 מישם־ בני מוות. אחד: הוא
 על להשפיע ניסו המלוכה חת

 היחסים את להפסיק הנסיכה
 יהיה שלא כדי אהובה, עם

 היא אך לדיו׳ להעמידה צורך
וב למישפט הועמדה סרבה,

והצ חזרה היא ר,מישפטבית
 יחסיה ועל אהבתה על הירה

 מוות גזרה ובכך ידידה, עם
 האהוב תפקיד את ועליה. עליו

ר. פאק חאטם מגלם

שליש• יום
6 .17

).9.30(כיקוד כרטיס !•
 של הנוכחית התוכניות סידרת
לציי מוקדשת ביקור כרטיס

 בעל הם הציירים הערב רים.
ש גילבוע ורחל נחום ואשתו,

 .1936 בשנת מבולגריה עלו
 נופי את נחום מצייר תחילה

האח בשנים אך לידתו, ארץ
חוו הבד על מעלה הוא רונות

 מטיו- וחוויות ישראליות יות
 רחל אשתו בחוץ־לארץ. ליו

מאוחר בשלב לצייר התחילה

ב בעיקר ועוסקת יותר הרבה
מיניאטורות. ציור
שי .10.00( סידור •
 איגלזיאס חוליו כצבע). דור
 המשפטים לימודי את סיים
 בכדורגל. ועסק בספרד שלו
 והפך בכדורגל, הצליח הוא

ה נבחרת של שוערה להיות
 מדריד. ריאל ספרד, של עילית
 מעורב חוליו היה 1967 בשנת

 אותו שאילצה בתאונת־דרכים
הח ובבתי בבתי־חולים לבלות

 ולוותר וחצי שנה במשך למה
 כשוער שלו הקאריירה על

 הוא בבתי־החולים כדורגל.
 ולהלחין שירים לכתוב החל

הר מהטיפול וכשיצא אותם,
 בגיל לשיר. גם התחיל פואי

 רק לא מצליח זמר הפך 35
ה שוחרי בעולם אלא בספרד,
 התוכנית הספרדית. מוסיקה

בחו להגיע העומד חוליו, על
 צילמה לארץ, הקרובים דשים

 והיא מיו־יורק גארדן בסקוור
 שירי ספרדיים, שירים כוללת

יפאנק. רוק שירי החדש, הגל
הסנטימנט החינוך •

כצבע). שידור ,10.30( לי
לא הסידרה של הרביעי בפרק

 לפגישה ארנו הגברת מגיעה
 חבריו פרדריק. עם שקבעה

 בגלל אותו דוחים המהפכנים
ה את משאיר הוא אדישותו.

 עם ובורח ארנו לז׳אק מהפכה
 מנהלים שם לפונטנבלו רוזנט

 שלווים. מישפחה חיי השניים
 בעיתון קורא הוא אחד יום

הוא נפצע. דוסרדייה שידידו

איגלזיאס כידור:
10.00 שעה שלישי, יום

 עם מתראה שם לפאריס חוזר
 מתלקחת ואהבתו ארנו הגברת
 בנה את להציל כדי מחדש.
 את ארנו גברת מציעה החולה,
 היא ועתה כקורבן, אהבתה

 בעיני מושלמת יותר אפילו
מג בינתיים מקודם. פרדריק

 פר־ בהריון. היא כי רוזנט לה
 חיים לחיות ממשיך דריק

הגב אחרי גם ומחזר כפולים
דאמברז. רת

ירושלים ותיזמורת שריך לנוער: קונצרט
5.30 שעה שני, יום
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