
רביעי יום
10 .15

 חמש ארבע שלוש •
 הילדים תוכנית ).5.30( וחצי

ל הפעם שתייוחד המעולה,
 קצה את שחיפש הדגש סיפור

 הקטנה, הדגיגונה על — הים
 במעמקי שמתגוררת זהבית,

הים.
 האהבה ספינת 0

בצבע). שידור — 8.03(
הקו־ בסידרת נוספת אפיזודה

הברבור שירת :סול
10.05 שעה רביעי, יום

 שעלילתן הרומנטיות, מדיות
ספי של סיפונה על מתרחשת

ה אנשי מפוארת. טיולים נת
ל מלאים" שותפים הם צוות

המ והחוויות ההרפתקות כל
הנוס את הפוקדות רגשות

 מגלמים אורחים שחקנים עים.
 של תפקידיהם את זו בסידרה

המתחלפים. הנוסעים
 הברבור שירת •

 המספר עלילתי, סרט ).10.05(
ש סקי, אלוף של אודותיו

 וגרם בתחרויות להופיע חדל
 אחד יום ידידיו. לכל אכזבה
 לחזור לשעבר האלוף מחליט

 איש כי רואה והוא לתחרויות
 ואינו עוד, בו מאמין אינו
בתפ בעדו, לסייע גם מוכן
מ סול, דייוויד הראשי קיד

 סטאר־ הטלוויזיה סידרת כוכבי
והאץ׳.. סקי

חמישי יום
10 .16

 אדמות עדי חיים $
כצבע). שידור — 0.30(

 המיר. השממה, כובשי הפרק
ה הזוחלים של לסיפורם חד

 להשתחרר שהצליחו ראשונים,
 עוברים הם המים. עולם מתוך

 להסתגל ומתחילים הים, מן
היבשה. לעולם
נישו מחיי תמונות •
שידור — 10.25( אין

 בסיד- שנייה תמונה כצבע)
 שביים השוודית, .הטלוווזיה רה

 ברגמן. אינגמר הנודע הבמאי
 כיצד היא התמונה כותרת
 לשטיח, מתחת הכל לטאטא

 ומא- ג׳ואן על מסופר ובה
ני שנות במשך אשר ריאן,

 והחמים, המאושרים שואיהם
 הדוק קשר על תמיד שמרו

 אחד, בוקר מישפחותיהם. עם
 ואת עצמה את מפתיעה מריאן
 באחד לאכול בסירובה ג׳ואן
 ניסיונה הוריה. עם א׳ מימי

 שהיא אווה, באיבו. נקטע זה
 בו במכון וידידה פרופסור

 של לחדרו נכנסת ג׳ואן, עובד
מ כמה שקראה לאחר ג׳ואן,
 ידו על לה שנמסרו שיריו

בחרי מבקרת אווה בסודיות.
השירים את בידידות אך פות

ז*ן?וזוה1
 ז־ נפגע זה אולם ג׳ואן של

 ירחון — מוסף •ביקורתה.
).11.15( כסופרים העוסק

העוס אולפנית, תוכנית־מלל
ובעולמם. בסופרים קת

שיש■ יום
10 .17

).3.00(השחור הקסם 6
ה ספר של לטלוויזיה המחזה
של עטו פרי הנודע, ילדים

וי מוצא זה בפרק ויקים, טד
בית. קי

 ).0.20( פלוס ׳אז ג $
ה להקת בהשתתפות תוכנית
השי שנות של והג׳אז בידור

 ג׳אז להקת המאוחרות, שים
 שמעון של בהדרכתו פלוס,
בריון.
 קארנינה אנה •

כצבע). שידור — 0.55(
ה בסידרה אחרון, לפני פרק

הרו על המבוססת בריטית,
טולסטוי. נ. ל. חיבר אותו מן ).10.50( המיקצוענים •

ב שבוע סוף הכותרת תחת
 נוספת אפיזודה תוקרן כפר,

ה הבריטית המתח בסידרת
מעולה.

40 .18
).10.05(כשינאה שלף •

 הבמאי של י קולנועי מותחן
 של בכיכובם דיויוייה, דוליאן

ה ברגר. וסנטה דילון אלן
 נהג, של סיפורו הוא סרט

ו״ וברח פגע בתאונת הנפגע

כשינאה שלך דלון:
10.05 שעה מוצאי־שבת,

מת כשהוא זכרונו. את מאבד
 הוא התאונה, אתרי עורר
 עצמה המציגה באשה נתקל

כאשתו.

ראשון יום
10 .19

 8.00( להיט עוד •
 התוכנית כצבע). שידור —

עב ללהיטים הפעם תוקדש
ריים.
ארצ׳י ־טל המיסכאה •

 ארצ׳י של עולמו ).8.30(
קוסמ שינויים שעבר באנקר,

 עתה מתמקדת ועלילתו טיים
 ה־ עם מתמודד במיסבאתו,

 הפעם חדש, שותף של בעייה
 אותו תפקיד יהודי, ממוצא

באלסם. מארטין השחקן מגלם
 — 10.00( סקאג •

שלישי חלק כצבע). שידור

ו מעולמו המתארת בסידרה
ה מעמד איש של השקפותיו

 מגלם אותו האמריקאי, עובדים
 מולדן, קארל הנודע השחקן
הפל בתעשיות כפועל המככב

ל שביכולתו כל העושה דה,
 ולשמירת בניו, של השכלתם
כות שלו. המישפחה מיסגרות

 דף היא השבוע האפיזודה רת
חדש.
).10.50(כשניים שיחה •

 ).11.20( כועות ©
 ה־ בסידרה אחרונה אפיזודה
 ה־ שידור בועות. של !נוכחית
 לתקופה להיפסק עומד סידרה

ב בערך, חודשים ארבעה בת
השחק האמנים, שביתת של
מקו את בארצות־הברית. נים
 סידרה תמלא בועות של מה

ה מגיבורי אחד על המבוססת
המ הוא הלא בועות, של עבר
 המעניק בנסון, השחור שרת

לק :(ראה לסידרה שמו את
שידור). ראת

י1ש יום

ת א ר ק : ל ר ו ד י | 1 5 1 ב ש
 בסידרה הופך ״גועות״, מהסידרה הפופולארי המשרת בנסון,

 מרתקת שידרה ליצירת וגורם המדינה מושל של למשרתו זו
להתגבר המדינה למושל השחור המשרת משייע במהלכה ומבדחת,

״בנסוך׳ :גיוס
״בועות״ במקום ״בנסוך׳

 במדינה השליטה לדמות הופך הוא כשבהדרגה בעיותיו, על
מגלם בנסון תפקיד את המושל.

10 .2 0
 100 — ז׳כוטינסקי •
ה ).0.30( להולדתו שנ
 של להולדתו שנה 100 לציון
הט תייחד ז׳בוטינסקי, זאב

המ דיון ובה תוכנית לוויזיה
 הדיון ארכיון. בסירטי שולב
ה של לדמותו בקווים יעסוק
 הרבגונית, באישיותו איש,

מש ועוד. המדינית מישנתו
 בנימין פרום׳ בדיון: תתפים
יע אלדד, ישראל ד״ר אקצין,

 וו־ שלום :המנחה צור. קוב
 הסרטים קיטעי בין ונפלד.

 דבוטיג־ של נאום שיוקרנו:
ש ומישאל ,1934 משנת סקי

 דורו, בני של בנים בין נערך
 ז׳בוטיג־ קרני ד״ר :וביניהם

 (הנכד), דבנטינסקי ,זאב סקי,
 בך של (נכדו אליעזר בן יריב

ואחרים. גוריון)
 כיוצר ז׳כוטינסקי •

תוכ ).10.35( וכמתרגם
העו דיין, אחרונה של ניתה
 של וביצירותיו בתרגומיו סקת

והרוויזיוניזם. בית״ר מייסד
 סוף :ואשתו הארט •

 בסידרה אחרון סרט ).11.00(
 ב־ הבא בשבוע שתוחלף זו,

ה המעולה הבריטית סידרה
 שודרה שראשיתה מובחרים,

 (ראה: בטלוויזיה בעבר כבר
שידור). לקראת

10 .21
המזמרת קיסריה •

המת תיעודי, סרט ).0.30(
 מעניינת, .אנושית תופעה אר

האמפיתי באיזור המתרחשת
קיסריה. של העתיק אטרון
 כלידו, מקליין שירלי •

שידור — 10.00( פאריס

השחקן משחק גאטלינג, המושל

המילחמה

 ב׳ יוקרן )22.10( רביעי ביום
 של הטוב הטרט מועדון מיסגרת

 נשכח הבלתי סירטו הטלוויזיה,
 הצרפתי הבמאי של והקלאטי

 אינגריד של בביכוכבם רנה, אלאן
 מביאי הסרט מונטאן. ואיב טולין

 בימי ספרדי מהפכן של מעולמו
 מדי היוצא פראנקו, של הרודנות

 אנאכריסטיות למשימות פעם
ה את לספרד• מצרפת וחבלניות

 חור- הנודע הטופר חיבר תסריט
התס את שחיבר סאטפרון, חה

ולהחקירה. לזד ריטים

אחרי
 תפקיד ואת גיום, רוברט השחקן
נובל. ג׳יימס

נגמרה המילחמה :מונטן

 איב של דמותו היא — רנה אלן של המיקצועי המהפכן דמות
 מדי יותר הרואה והנאמן, הספקן והמסור, המאוכזב מונטאן,

לפעול. ממשיך ובכל־זאת
 ובא למחתרת המסייע צרפתי, חבר עם נאה, פרטית במכונית

 — לצרפת דומינגו-מונטאן את משם להוציא על־מנת למדריד
הספרדי. במכס לתורם ומצפים השניים יושבים
 תיירי לכל הפתוח הגבול על ושקט, ארוך המכוניות תור
 המשפיעות ארצותיהן לבין מבואם הטתעשרת ספרד בין העולם,

טוב. מכל פרנקו של מישטרו על
 דרכונים בדיקת — הגבול מישטרת לתחנת נקראים הם
ת. פ ס ו אן נ ט נ אל מו ש תו על נ הו ט, ז ר פו ס פ ב ר על ש פ ס ן מי פו ל ט  ה

 ומשתפכים כמעט ואמנם, — בדירתו הדיירים על ביתו, של
 אליו אשר זה, פספורט בקבלו בעל-פה שלמד הפרטים ממנו

 הוא זהותו שאת האיש את מכיר הוא אין תמונתו. הוכנסה
בלימה. על תלויים חייו כל מישפחתו. את ולא נושא

ארצ׳י של המיסבאה :אוקוניר
8.30 שעה ראשון, יום

ה של בידור שידור כצכע).
מק שירלי והבדרנית שחקנית

 הנודע הזמר את המארחת ליין,
ואחרים. ג׳ונס תום

 אנגלי של כיתו •
 שידור —11.05(מיכצרו
 דד של שידור־חוזר בצכ?{).

המ המעולה, הבריטית סידרה
 שהובסה אנגליה את תארת

ונמ השנייה, העולם במלחמת
בא הנאצי. הכיבוש תחת צאת

 של הצעיר בנו נעצר זו פיזודה
 ל־ בהשתייכות ומואשם פיטר,

 כי מתברר מחתרתי. אירגון
 את לקדם החפץ הבכור, אחיו

 כדי הסגירו. שלו, הקאריירה
 האב !נאלץ בנו, את לשחרר
 דמויות הכנסת על לוותר

 חטלווי■ סידרת לתוך יהודים
ומחבר. מפיק שהוא זיה
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