
 מופלאה בסידרה 12ה־ הפרק
 של הסתגלותם בתהליך עוסק זו

 עלי לחיים השונים הקופים
 אח מתאר זה סרט אדמות.

 הקופים למישפחת השתייכותנו
 החיים בעיות ואת הפרימטים,

 בצמרות- אבותינו אבות של
ה את מתאר הפרק העצים.

 את הפרימטים פתרו שבו אופן
 פיתחו כיצד — בעיותיהם

שיוכ כדי תלת־מימדית ראייה
ו מרחקים, נכונה להעריך לו

בהן. להיתלות שיוכלו ידיים
 מכן לאחר השנים ©

 ואחרון שלישי פרק ).10.25(
 העשוייה זו, מומחזת בסידרה

 הטלוויזיה יצירות מיטב בנוסח
 את מתאר זד. פרק הבריטיות.

 הקרב החושפני, השבוע סוף
 עומדים כשהכל לקיצו בהדרגה
 של רוחו כי ומסתבר להתפזר,

 משפיעה המישפחה, אבי יוליוס,
 החיים מהלכי על ולועגת עדיין

 המשתתפים. בל של
).11.20( רסיטל #

12 .7
 מארחות החבובות 0
 — 8.35( ארקין אלן את

ע). שיתר צב המיו האורח כ
 זה לשבוע החבובות של חד

 והבדרנים השחקנים אחד הוא
 בארצות־הב- ביותר המעולים

ב המשתולל ארקין, אלן רית,
 את שרים הם החבובות. חברת
 ו־ בג׳ורג׳יה, לפוש ירד השטן
 מטריפים קטעים מגלם ארקין

 הייה ומיסטר ג׳קיל ד״ר של
 ושר לבסוף, מתאחד שהוא עד
חזירים. את

).10.00(כלכן נשים •
ה חדשה, ראשון יום סידרת

 רב־המכר סיפרו על מבוססת
 הסידרה סלוטאר. פראנק של

 אירועים, של מחזור ממחיזה
 ב־ הקלעים מאחרי המתרחשים
מככ בסידרה ענק. בית־חולים

 הא־ קטרין פלאנרי, סוזאן בים
 ועוד אסטין דיוק פאטי רולד,

 המשתתפים טלוויזיה, שחקני
 פוצל להן האפיזודות בארבע

ביו כה עד שנמכר רב־המכר,
עותקים. מיליון מחמישים תר

 בפוליטיקה. העוסקים סרטים
 הסרטים מתוך קטעים יוקרנו

 נהג טיינן, ג׳ו את מרי? מה
 לקדם כדי ועוד, המועמד מונית,

 הישראלי הסרט מכירת את
האמיתי, הנזישחק

 דוקומנטרית כתכה •
 שחור ענן צל דרמטית:

 כתב כצבע). שידור 0.30(
 (קיי- חיים לשעבר. הטלוויזיה

 תיעודית בכתבה גיל, מול)
לשח מגסה הוא שבה דרמטית,

 אחד של אמיתי סיפור זר
 חיל־האוויר חיל-האוויר. מטייסי

 השאר בין זה. סרט בהפקת סייע
 גל, יורם :השחקנים משתתפים

 וגד בכרי מוחמד הנגבי, אסי
קיינר.
הפילהר התיזמורת •

 ).10.45(לונדון של מונית
מם- והצ׳לן הסולן עם קונצרט

שום ואלוף בצלות אלוף :ואכים ליטני
5.30 בשעה ו־ד׳ ג׳ בי, ימים

 דגן עזרא ;להב צרוייה ;עיני מנחם ;ליטני דני ;מושונוב מוני
אביב. ומיצי

 )10.12( ורביעי )9.12( שלישי ),8.12( שני ימים :לשידור
בצבע. שידור _ 5.30 בשעה

 אה המנגן רוסטפוביץ, טיסלאב
 קונצ׳רטו :דבוז׳אק של יצירתו
 בסי־מינור, ולתיזמורת לצ׳לו
.104 אופוס
).11.00( דים המוכה •

נפ יקרה לא זה כאן האפיזודה
 סנא- של רצחיתו בתיאור תחת
 סוכנים צוות אמריקאי. טור

 על להגן כדי משתתף בריטי
הנר הסנטור של לווייתו מסע
 נשלח קיין וילי הסוכן צח.

 מציגה הסידרה באירוע. לטפל
 עולם של נודע הלא הצד את

החשאיים. הסוכנים

12 .9
אר :ביקור כרטיס •
 ).0.30< רחוב סיפורי בעה

אר בת סידרה מתוך הראשון
 דיקנאות המביאה פרקים, בעה
 רחוב — רחובות ארבעה של

 במושבה רחוב מטולה, במושבה
בירו עמק־רפאים רחוב נשר,
 ביפו. הבולגרים ורחוב שלים

 רחובה הוא בסידרה הראשון
מטולה. המושבה של היחיד
כ מיכאלי רבקה ©
 ).10.05( צוותא אולם
 בשיר מארחת מיכאלי רבקה

 צפיר, טוביה את ובבדיחה
ו אופיר שייקח רוזן, עליזה

בשי מובאת התוכנית אחרים.
חוזר. דור

 הנורא האיש וולטר, ©
 שידור — 11.00( האיש

החמישית האפיזודה בצבע).
ל שתורגמה לקאלה, מקאנדיד

בטולוז. כעינוייס עברית
■״ ן !1.1 ,11 !11 53 —

 אהבתה, על המתמודדת רווקה,
 כדי ותככיה קסמיה את מפעילה

 של האהבה קשר את לפרק
הנשואה. לאשר. אהובה
 מני עם טובה שעה •
 ).0.15( ואורחיו פאר

 מייו- ובידור ראיונות תוכנית
לחג־החינוכה. חדת
 סימ■ וגברת אדוארד •
 שידור — 10.15( פסון

 בסידרה השישי הפרק בצבע).
 אדוארד של מסעיו את מתאר

לוואליס. אהבתו למימוש
 ).11.05( קווינסי •

 מת- שבה כפול, מוות האפיזודה
 , מיקרוס־ בעזרת פשעים פענחים

נוספים. וכלי־מעבדה קופ

12 .8
קטן מסך גדול מסך *

ל- תוקדש התוכנית ).8.35(

! ₪ ■

שידוד: ד?ראח

שום ואדור בצרות אדור
 שלושת יוקרנו בדצמבר) 10ו״ 9 ,8( ורביעי שלישי שני, בימים

 ואלוף בצלות ״אלוף היוקרתית הטלוויזיה הפקת של חלקיה
 חיים של שיפורו על־פי הישראלית הטלוויזיה שהפיקה שום׳/
המת וו, יוקרה בהפקת נאור. לאה של בעיבודה ביאליק, נחמן
;לשלו חנה ;חזקיהו אבנר :משתתפים בני־המישפחה, לבל אימה

שחור ענן צל :גל
9.30 שעה שני, יום

12 .6
 הזמר פסטיבל ©

 עדות בנוסח והפיזמון
 שידור — 0.05( המזרח
 המסורתי הפסטיבל כצבע).

 בהנחייתו מזמור שיר למנצח
 ובהשתתפותם פאר דניאל של
מק הזמר, חבורת :האמנים של

 ;מדינה ,ואביר !צד,״ל הלת
 גדסי; אבנר עזיקרי! עליזה

 !פדרה אברהם ;השגרירים
 !העמרנים !גלוסקא אופירה

 בצל ;תבורי שימי < שבח אורי
מסורי. ואיתן 80 ירוק

ראשון יום

הגדול״ כ״הודיני גלזר:
10.05 שעה רביעי, יום

 שנשכר ייעול, לענייני מומחה
 בכל צופה ד,אוניה, בעלי בידי

 כנוסע מתחזה בעודו מעשיהם
 סנוב החשודים בין השורה. מן

 באקוס) (ג׳ים ווטרמן בשם
 הערות. בכתיבת הזמן כל עסוק

 מק- (פטי הקטנה קורווין גב׳
ו הנצחית, המבולבלת ליאוד)

ה ברנרדי) (ג׳ק זידרצקי מר
ו ואנה אנה באוניה מתרוצץ

ש בשפה שאלה אותה שואל
 (בברלי ג׳יין מבין. איננו איש

 אבל למראה, כעורה סקוט)
 ספנג), (לורט• מילני הברתה,

ש סיגרן), (בוב מייק מקסימה.
 סיפון על ביותר הנאה הגבר הוא

 חברו למילני. נצמד האוניה,
 ד ויסקוזו) (סאל דאג הביישן,

 גן־ בינתיים להם יוצרים ג׳יין
יב שאיש מבלי משלהם עדן
 ברק) (פול שרווד ברייאן חין.
 ושרד, העמידה, בגיל נאה גבר

ה בלאנשרד), (סוזן למברט
ל נפרדים לא והיפה, צעירה

 שביניהם האהבה קשר אך רגע,
 נראה שהוא כפי בדיוק אינו

מבחוץ.
).10.05(הגדול הודיני *
 את המשחזר טלוויזיה, סרט

ו הקוסמים גדול של קורותיו'
 הארי העשרים, במאה הלוליינים

בהש מתמקד הסרט ד,ודיני.
 בספירי- נעוצות שהיו קפותיו

ו וברוחות־הרפאים, טואליזם
 המספרת האמריקאית באגדה

 ששבה הודיני, של רוחו על
 את הקליני. מותו לאחר לחיים
 השחקן מגלם ד,ודיני תפקיד

 (סטארסקי גלאזר מייקל־פול
 אמו, היא גורדון רות והאץ׳),

רעייתו. היא סטרוטרס וסאלי

חמישי יום
12 .4

 אדמות עלי חיים •
בצבע). שידור — 0.30(

 הסו־ את מנגן גאלווי ג׳יימס
 מינור בלה לארפג׳יונה נאטה

שוברט. מאת 821

שי יום שי
12 .5

 לטבוע :ערכי סרט •
 ).5.32( דבש של בים

 — כפולות אהבות על סיפור
 בגבר רווקה של התאהבותה

ה־ נשואה. באשה המאוהב

מיסזר
תוכניות

רדיו
 וצעילים מילים •
 00.10 שעה 5.12 שישי (יום

ב מוסיקת-לילה א׳ ברשת
 אילנה של הובניתם סטריאו)
 מר״ תמיר. ואלכסנדר צוקרמן

ה של משיריו מיבחר בזה
 קיטעי בליווי זך, נתן משורר

 אלבנייז, דבוז׳אק, של נגינה
 ובר־ מוצארט צ׳ייקובסקי,

וואלד.
ונפלאות ניסים @
 שעה בי, רשת 7.12 שני (יום
 אנשים של סיפוריהם )5.10

 נס חווית בשרם על שעברו
 מעיירה יהודי בלתי־מוסברת.
 חברו על מספר במזרח״אירופה

 תב- עם יחד לקבורה שהובא
 שודדים, באו ובלילה שיטיו,
 קם והמת הקבר, את פתחו

 ניסים סיפורי ועוד לתחייה.
יובב : ומגיש עורך ונפלאות.

ב״ץ.

רביעי יום
12 .3

 המש ארבע שלוש •
 עדי, נירה ).5.30( וחצי
 חוגגים וצ׳ומפי גוריון ישראל

 אכילה, בשירה, חג־החנוכה את
 ע״פ סיפור וכמובן מישחקים

שליו. מאיר של תסריט
 ריח ועל טעם על

 בסידרת שני פרק ),5.50(
 את מתאר לילדים הטלוויזיה

 העובדת־הסוציא- של ביקורה
מש כיצד לבדוק הבאה לית,

 בבית הכושים היתומים תלבים
או שאימצה הלבנה המישפחה

תם.
 האהבה ספינת •

כצבע). שידור — 8.08(
רב־החובל :הראשון בסיפור

 ג׳ולי דה־בריקר, סטאבינג,
 נתקפים וגופר אייזק מקוי,

ש להם שנודע ברגע בחששות

שני יום

שבת

שליש• יום




