
רביעי יום
1

8 . 10
 ניקלכי גיקולאס •

 כצבע). שידור — 8.03(
 הוא טוב הכל טוב טוף הפרק

מעו בריטית בסידרה האחרון
עלילו את המתארת זו, לה
 כפי הצעיר, ניקלבי של תיו

דיקנס. צ׳ארלס שסיפרם
).10.05( החולדות •

מרא מעולה צרפתית קומדיה
 בכיכובם ה־סד, שנות שית
 נוארה, פילים סוו, מישל של

 גאלברי. ומישל דאנר שארל
החב למינהג הלועגת קומדיה

 שנות בראשית שפשט רתי,
שרי הריסת :בפאריס ה־סד

 של והקמתם הישנה, העיר די
 נד אולטרא־מודרניים, מיבנים

אפו כרובעים ומזכוכית, ביטון
אנושית. אווירה וחסרי רים

חמישי יום
10 .9

הנעלם הגן סוד •
 עיבוד שני. שידור ).5.30(

 פרקים) שבעה (בן לטלוויזיה
 חודג׳סון פרנסס של לספר
 פונטל־ הלורד (מחברת ברנט

 מרי של סיפורה הקטן). רוי
בתאו ניספו שהוריה לנוקם,

 בבית להתגורר העוברת נה,
 מגלה היא שם האלמן. דודה
 בן־דוד ובה מסתורית גינה

מתיידדים. השניים חולה.
 אדמות עלי חיים *

 כצבע). שידור — 0.30(
באמ המתארת נהדרת, סידרה
 תה- את מעולה פרשנות צעות

 כדור- של היווצרותם ליד
של מפיו ובעלי־החיים, הארץ

ליבשה בלישה :אנטכורו
9.30 שעה חמישי, יום

ה אטנבורו. דייוויד הזואולוג
 ובו ליבשה, הפלישה : ערב

ה חיות של וסיפורן תיאורן
להס שהצליחו הקטנות, מים
ביבשה. החיים לתנאי תגל

ני מחיי תמונות •
 ראשון פרק ).10.35( שואין
 אל מסע על הנוקבת בסידרה

 יצר אותה הנישואין, חיי תוך
 אינג- המהולל השבדי הבמאי

 מתרכזת הסידרה ברגמן. מאר
מגל האשה (את ואשד, בבעל

 אולמן, לייב השחקנית מת
 יו־ ארנלד השחקן הבעל ואת

ב יחסיהם. ובמכלול זפסון)
ה הדמות הוא הבעל תחילה

 הסידרה בסוף אך דומיננטית,
ה הפרק היוצרות. מתהפכים

 הוא הערב, שיוקרן ראשון,
 את המציג וחרדה, תמימות

הנ ומריאן ג׳והן של עולמם
 שנים. עשר זה באושר שואים

 לבקרם הבאים ידידיהם בין
 שהוא ג׳והן, מריבה. פורצת

 לפסיכולוגיה במכון פרופסור
 שהתמחה ומישפטן שימושית

 בעזרת מנסה מישפחה, בדיני
 ה- בין להפריד מראין, אשתו,
הם כי מגלים הזוג בני ניצים.

רבע־גמר
הטניס

 3 בין )10.10( שישי ביום
 הטניס ממיגרשי שידור״חי 5ל־

 מישחקי על שברמת־השרון,
המקצוענים. אליפות חצי־גמר

טניס :גדיקשטיין
3.00 משעה שישי יום

הטני של השתתפותו צפויה
 שלמה המוכשר הישראלי סאי

 רבבות שתרתק גליקשטיין,
קיוותי. ניטים השדר צופים.

ת א קר ר: ל דו האהבה ספינת שי
ל )15.10( רביעי ביום ת של הקרנתה תתחי ח  הסדרות א
ת הטלוויזיה בתולדות ביותר הארוכות אמריקאי ספינת :ה

קאווין מקקוי, ג׳ולי גראנדי, פראד לאנג׳, טד של בכיכובם האהבה

נישואין מחיי תמונות :ויוזפסון אולמן
10.05 שעה חמישי, יום

 ה- של מהותה על בערבית,
פולי הישראלית. דמוקראטיה

 אוניברסיטה ואנשי טיקאים
 הסכנות ועל הדמוקראטיה על

לה. האורבות
 המלכותי הצייד •
 ).10.05( השמיט של

 מצליח למחזה קולנועי עיבוד
יהו ממוצא בריטי במאי של
בעי עוסק שאפר. פיטר די,

תרבו שתי בין תוקפני מות
לז מנסה פיזארו הכובש יות.
 את ולהפיץ פרו של בזהב כות

מ הקתולית. הכנסיה תרבות
 השמש, פולחן איש ניצב נגד

 תרבותו. ועם עימו המתמודד
 רוברט הראשיים בתפקידים

פאלמר. וכריסטופר שאו

האהבה ספינת :וקופל מקלאוד מקקוי, גראנדי, לאגג׳,
8.03 בשעה )15.10( רביעי מחם החל

תיו קופל. ובארניי מקלאוד  המוליכה אונייה צוות של הרפתקו
ם תיירים  יבקרו האהבה ספינת כוכבי ולסיור. לבילוי אמריקאי

 אדונים כדוגמת ארוכה, תקופה במשך רביעי ימי של בסאלונים
למשל. ומשרתים,

השמש של המלכותי הצייד ושאו: פאלמר
10.05 שעה מוצאי־שבת,

10 (.18
 מארחות החבובות •
 ).8.30( וינטרם ג׳ונתן את
האמ הקומיקאים מבכירי אחד

הדור. של ריקאיים
 ).10.00( סקאג •
 המתארת בסידרה שני חלק
התע פועלי של עולמם את

 בעיות בארצות־הברית. שייה
עבו מנהל סקאג, של שיקומו

בפיטסברג. הפלדה במיפעלי דה
 כשניים שיחה •

 משוחח דיין משה ).10.50(
מח טבת, שבתי העיתונאי עם
 בן- דויד על הביוגרפיה בר

גוריון.
 ).11.30( בועות •

 פרחים זר מביא טייט צ׳אסטר
 בבית־החו־ המאושפזת לאשתו

 ג׳סי- באוזני מתחנן הוא לים.
 עת באותה לו. שתסלח קה

ל לספר קאמפבל מרי מנסה

ראשון יום
).11.05(ואשו הארט •

לרצח. מתכון :הפעם

שלישי יום
1 0 ,1 4

בשידור כולבוטק •
שיר  יוצאת תוכנית ).8.30( י

באנרגיה. חיסכון •על דופן
 — אחת שאלה •

 ).0.30( רכות תשובות
 ה־ שנות של הגדולה השאלה

ה מן להשתחרר כיצד ׳:80
ש שעה בנפט, הגוברת תלות

הקונבנציו האנרגיה מקורות
בתוכ ופוחתים. הולכים נאלית

המגי התשובות נבחנות נית
 ומניד מיפאן מישראל, עות

הטלווי תחנות בשיתוף זילנד,
ארצות. אותן של זיה

הזמר פסטיבל שירי •
 ).10.00( תש״מ והפיזמון

 פומבי מופע של חוזר שידור
בשירה שלושה בהשתתפות:

 גל- נורית חזה, עופרה אחת,
 אריק וירצבורג, אילן רון,

 קלפטר יצחק סאקסטה, סיני,
גר דני לוי, ויעל (צ׳רצ׳יל)

 גל, ריקי והאחים, האחיות נות,
ואחרים. לב עדנה  - אנגלי של ביתו •

 ׳טידור — 10.50(מיכצדו
 ה- של שידור-חוזר כצבע).

 מור. קנת של בכיכובו סידרה
 ביקורת הוא שנושאה סידרה

 הבסיס הטלוויזיה. של עוצמתה
 שגרמניה ההנחה היא לסיפור
ה במילחמת־העולם ניצחה
ה שנות של ובריטניה שנייה,

 הרייך של גרורה היא סד
 אמצעי־התיקשורת השלישי.
ה ״האלמנטים מכל ״טוהרו״

 צפויים חוק מפירי שליליים״:
החד באנגליה מוות: לעונש

תנועת יש אך יהודים, אין שה
 פיטר פצצות. המטילה מחתרת

 שהיה מי מור), וקנת אינגראס
 ב־ נודע ומורד מחתרת לוחם

 הפד ,1947 שנת של החל,וממות
 אום- של מצליח ומפיק מחבר

 של ״מבצרו בשם רת-םבון
אנגלי״.

 בכבלים לרעהו איש כבולים
 כעבור ומנטאליות. ממון של
 הרה, היא כי מריאן מגלה זמן

 ג׳והן, את מרגש שאינו דבר
 היחסים להפיל. לה המציע

להתערער. מתחילים
ה ).11.15( רסיטל •

 ריכטר סוטיסלב הנודע פסנתרן
 לפסנתר קטעים ארבעה מנגן
שוברט. מאת

שישי יום
10 .10

 מקומה את ).0.30( לול •
הדו־שבד הבידור תוכנית של

 פאר מני עם טובה שעה עית
סיד תתפוס לחופשה שיצאה

 הטלוויזיה ראשית מימי רה
ש התינוק כי בארט, בעלה,של בהשתתפות הישראלית.

 עשוי ללדת עומדת היא אותו
 איש־ בארט של בנו להיות
ל נישואין מציע דני החלל.
 שאינה פולי, השחורה, חברתו

ה הפיתרון זה כי משוכנעת
עבורם. טוב

שני ום
10 .13

קטן מסד גדול מסך •
 סרטים מתוך קטעים ).8.30(

 של מחזותיו על המבוססים
סיימון. ניל

בהו־ מים לכן, מוות •
 שהקרנתו הסרט ).0.30( לים

 מספר שבועיים לפני נדחתה
 מייל אלף 12 לאורך מירדף על

ה- הלבן הכריש אחרי ימיים

 אריק והזמר זוהר אורי הבדרן
 בצבי המסתייעים איינשטיין,

שיסל.
 הרנינה אגה •

כצבע). שידור — 10.00(
הטלוויז בעיבוד שמיני פרק
 לסיפרו מוצלח הלא־כל־כך יוני
טולסטוי. של

שבת
10 .11

כיש הדמוקרטיה •
תיעודי סרט ).6.30( ראל
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