
רביעי יום
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טוויסט אוליכר •
 עיבוד של השני חלקו ).5.30(

סיפרו על־פי שנעשה לטלוויזיה,
דיקנס. צ׳ארלם של

 ).6.55( לנוער מגזין *>
ה פינת את השאר, בין יביא,
של משירתה קטעים — שירה
 שב- ג׳ת הכפר מן גהה, רגוא

משולש.

 ).8.03( השפעות •
!המבו בסידרה הרביעי הפרק
 אום־ ג׳ין של סיפרה על ססת
 לבאת׳ אן מג*עה זה בפרק טין.

מר עם התפייס שאביה ומוצאת

אוסטן :השפעות
8.63 שעה רביעי, 'יום

 אצלם מבקר אחד ערב אליוט.
 את לזהות המופתע אליוט, מר
ה קרובותיו רג׳יס. עם אן

 הוויק- ולטר, סר של איריות
 מים ובתה דלרימפל אונטית

 ל־ הן גם מגיעות קרטרייט,
החב ליוקרה ומוסיפות באת'
 תחת אך אליוט. בני של רתית

 לבקר אן מעדיפה איתן להיפגש
 בית־ מימי שלה חברה אצל

 המתגוררת עניה אלמנה הספר,
 אותה מוכיח ולטר סיר בבאת׳.

הגרו החברתיות ההעדפות על
 על עומדת היא אך שלה, עות

 ממרי, מיכתב מקבלת אן שלה.
 לקפטן לואיזה של אירוסיה על

 ואשתו קורפו האדמירל בנוויק.
 מפני הבשורה, לשמע מופתעים

 ב־ מאוהב שוונטוורת שסברו
להז מחליט האדמירל לואיזה.

ובינ לבאת/ וונטוורת את מין
 ראסל הליידי מתארת תיים
 של יתרונותיו את אן בפני

אליוט. מר ובין בינה שידוך

 סימם •טל עריקתו •
 עיבוד ).10.05( קורדיריקה

 על אמיתי סיפור של לטלוויזיה
 לארצות־ שעורק לאטווי מלח

 קצין בידי מוחזר המלח הברית.
ב ונשלח הרוסים, לידי פזיז

 מלחץ כתוצאה לכלא. רוסיה
 מכלאו המלח משוחרר ציבורי
 כל עם לארצות־הברית וחוזר

 של בהשתתפותם מישפחתו. בני
 ארקין, אלן :נודעים שחקנים
נייט. ושירלי פלזנטס דונאלד

חמישי □1
7 .17

 שמיד החתול מועדון •
ה של חוזר שידור ).5.30(

השחק מתארחת שבה תוכנית
(בצבע). פרידלנד דליה נית

האוידימפיאדה: |71
שעה תאריך

ם על סרט הפתיחה, טכס סי  הרו
ת, באולימפיאדות ם קודמו  הספורטאי

 בעיקבות האולימפיאדה מן שייעדרו
ש לוח״השידוריס ותמצית החרם,

הטלוויזיה. תביא

21.05 19.7.80

תקציר — האולימפיאדה יומן 23.50—23.20 20.7.80

תקציר — האולימפיאדה יומן 18.00—17.30 21.7.80

תקציר — האולימפיאדה יומן 23.55—22.45 22.7.80

 אל מסע — חידה •
 סרט־תעו־ ).0.30( הפלשים

הישר הטלוויזיה צוות על דה,
 אל מיוחד מסע שערך אלית

ה הדהודים הם הלא הפלשים,
 הסרט שבאתיופיה. שחורים

 מוצאם, חידת את לפתור מנסה
 יהודים. באמת הם האם ולבדוק

 חייהם אורח אחר עוקב הסרט
 סבלותיהם המיוחדת, ואמנותם

ל המסרב וציפיותיה,ם־למשיח
 שקדמה בתקופה צולם בוא.

באת המארכסיסטי למישטר
(בצבע). יופיה

).10.25(ככפר חיזורים •
 יצירת של לטלוויזיה עיבוד

 ברנארד ג׳ורג׳ של פרי־עטו
 מעמדות בני ואשד״ גבר שאו.

 על באקראי נפגשים שונים,
 היא ספינת-טיולים. של סיפונה
 ג׳נטלמן הוא בחנות, זבנית

ה סיפורי-מסע. הכותב מכובד
 את פועלים והגורל מקריות

 ונפגשים שבים והם .פעולתם,
 יחסים מערכת מתפתחת וכך

מיוחדת.

ה ).11.15( רסיטל 0
 את מנגן ברמן לזר פסנתרן
 אופוס לפסנתר, 18 מס׳ הסונטה

 מאת במול, במי 3 מס׳ 31
בטהובן.

שי יום שי
7 .18

הפרק ).3.00( אמיל •
 בסידרה סעודה, עורך אמיל

 אסט־ של סיפרה על המבוססת
לינדגרן. ריד

 ).6.02( המבקרת •
 עמאד לוטפי, נדיה של בכיכובם

ומחמוד אדהב אעדל חמדי,

גאון :תשל״ז עצמאות
9.20 שעה שישי, יוס

ירו קורות סיפור־מתח. ימין.
 למות. הנוטה אדם של שתו

 סיפור מתברר זו במיסגרת
 החוזרת קרובה, של בריחתה
 כדי אחרת, אשה של בדמותה
 השליליות מטרותיו את לחשוף

 פא־ אחר. מישפחה קרוב של
תעלולים. של רודיה

).0.20(העצמאות יום •
 הפיזמו־ של חודשית תוכנית

 קהל בלי שמר, נעמי נאית
 הנגנים. שביתת בשל צופים,

תוכ של שני שידור :התוצאה
 במוצאי ששודרה בידור נית
בהשתת 1977 העצמאות יום

גאון, יהורם אילנית, פות:
 מתי פיק, צביקה לביא, אריק
 יהודית הכרם, להקת כספי,
 חביבי, עובר הכל להקת רביץ,
 ריב־ ספי גל, דובי צפיר, טוביה

 ולהקת בת־דור להקת לין,
ה בוקר. יורם של הפטומימה

בצבע. תוקרן תוכנית

מישפחתית תמונה •
לגייס מנסה ריצ׳ארד ).10.20(

ו אפשרי, מקום מכל כספים
 בכוונה ישגה מכונית רוכש

 דבר של בסופו לג׳ין. להעבירה
 למרג׳ורי לספר ריצ׳ארד נאלץ

 את מייפה אך בעיותיו, על
 היא אותה. ומרגיע המציאות

 רב הנרי לו. לדאוג שמחה
 את קונה אינו והשנים, הניסיון
 לו ומציע ריצ׳ארד של סיפורו

 מסרב. ריצ׳ארד כספית. עזרה
שה מרג׳ורי מוצאת בינתיים

 הוא זאקס, איין שלה, מורה
ולג איתו לדבר שאפשר אדם
הלב. צפונות את בפניו לות

).11.10( המקצוענים •
 את מוצאים ומזכירה מנהל
 יוצ־ בנסיבות במפתיע, מותם

 המיוחדת והיחידה אות־דופן,
מג ודויל בודי לחקור. נקראת

ל הוחדר קטלני שרעל לים
 שאחת מגלה דויל הקפה. מכונת

 והוא רעל, לקחה העובדות
 קאו־ לבית־חולים. אותה מחיש

 ראש־ כי בינתיים מגלה לי
אנוני אזהרה קיבל הממשלה

 תתחייב לא בריטניה אם מית:
 חומרים של ייצורם להפסיק
 אלפי יורעלו ביולוגית, ללוחמה
 הרעל. אותו באמצעות אנשים

 בכמה פוגע האנונימי המרעיל
 הפאבים אחד של מלקוחותיו

נתפס. שהוא עד בלונדון,

שבת
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 יעקב הבוהן דיוקן •
 תיעודי סרט ).6.25( עוזי בן־

 אחד של מעולמו מעט המתאר
 בשכם. השומרוניים הכוהנים

 על ומספר חיים, מלא ,80 בן
 בשנות ומתרגם. כסופר חייו

ה של כתב שימש הוא ׳30ה־
ונמ בשכם, העבריים עיתונים

 בן־צבי, יצחק של ידידיו על נה
• __ ראל.יש נשיא שהיה

ף גו כ ^ ו ו י מו ד ^ *)10.05.( 
 בידי שבויים קולנוע סרט
 שני אחרי מירדף לוזי. ג׳וזף

 בתפקידים שנמלטו. אסירים
 מאל־ שאו, רוברט :הראשיים

המיכאני). (התפוז מקדואל קולם

ראשון יום
7 .2 0

 מארחות החבובות •
 ).8.30(ריב בריסטדפר את

 את החבובות מארחות השבוע
 שחקן סופרמאן, הסרט כוכב

 מיס ריב. כריסטופר הקולנוע
 המושלם מגופו מתפעלת פיגי
פלא, זה וראה השחקן, של

סופרמן החבובות:
8.30 שעה ראשון, יום

קינ של סימנים מגלה קרמיט
 שמר־ תשומת־הלב נוכח אה,

 ביותר המפורסמת החזירה עיפה
 של לדעתו האורח. על בעולם
 ברגל התוכנית התחילה קרמיט

 היה עצמו שהוא מפני ימין,
צפר דיסקו הפתיחה קטע כוכב

את קרמיט תלה למעשה דע.

 וברגע כולה, בתוכנית תקוותיו
 של זהותו פיגי למיס שנודעה
 הקטן עולמו מתחיל האורח,
להתמוטט. קרמיט של והמוגן

 מרי ).11.00( כדעות •
 שברט העובדה בשל מודאגת

פו והשניים מנדוי-שינה סובל
 כללית. לבדיקה הרופא, אל נים

 צ׳סטר, אחרי עוקבת ג׳סיקה
 הוא שם בבית־המלון, חדרו אל

 האשד׳ את ממנה להסתיר מנסה
לא מנסה דני בחברתו. המבלה

 הכושית האלמנה פולי, את תר
 וברט בבית־הקברות שהכיר
 עורה צבע על לשמוע מזועזע

 ל־ הולכת ג׳סיקה הנערה. של
 כדי ליום־הורים, בית־הספר,

ואהו מורתו לסלי, את לפגוש
בילי. של בתו

1ש יום
7 .21

יככיון זה כליל •
באב. תשעה ליל קינות ).8.03(

 מבית■ חי שידור •
 שידור ).0.30( התפוצות

ה ;אורחים בהשתתפות חי

לונדון. ירון הוא מראיין

ירושלים מאבן •
 משנת תיעודי סרט ).10.45(

 ב- החפירות את המתאר ,1975
ירושלים. עיר־העתיקה,

יוכל הלא־דתי הציבור <•

ה בטלוויזיה זה בערב לצפות
ו )8.30( בדאי בילי ירדנית:

ש אייק, הסידרה מפרקי אחד
הישראלית בטלוויזיה הוקרנה

)9.10.(

שי יום שלי
7 .2 2

).8.03( כריבוע תשע •
בהנחיית למסך חוזרת התוכנית

 מיקס האיקס, עם צפיר טזבירו
וטריקס.

ל :כרטים־כיקור •
 ).0.30( כאהבה ישראל

מקולרדו. חובבי־ציון להקת

הת — ודבש חלב •
בבי תוכנית ).10.05( חלה
 עינבר, רלף של ובהפקתו מויו
לה ההולנדית. הטלוויזיה איש
 עטרי. גלי עם ודבש חלב קת

 ה־ מתוך קטע יובא בתוכנית
האר מבצעים שבו אירוויזיון,

 וכן הללויה שירם את בעה
 ניו־יורק, שלום, היי השירים

 קטעי הלילה. וקסם ענק גלגל
הזמרים. עם ראיונות
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