
רביעי יום
12 .31

 האהבה ספינת $
כצבע) שידור — 8.113(

 (דיאנה דזמונד וסקוט אלן —
 וגלדים יוריץ׳) ובוב קנובה
 מדאוז (אודרי ווטקינם ומכם

 זוגות שני הם מנדן) ורוברט
של המשותף המכנה נשואים.

 הרופפים. בנישואיהם טמון הם
 מור־ (הרי סנייד ואיידה וונדל

 בני- הם מוריל) ופריסיליה גן
המפלי וחביבים, מבוגרים זוג
 את לבקר כדי למכסיקו גים

 אינה שאיידה אלא נכדיהם,
 את מימן שוונדל כלל יודעת
 רמאות באמצעות היקר הטיול

 לורנס שילה קלפים. במישחק
 לשייט נשלחה אנגל) (ג׳ורג׳יה

 (הרב הדאגן אביה על־ידי
 בריקר מדוקטור שביקש וולנד)
 של התנהגותה על עין לפקוח

ש אחרי קצר זמן אבל בתו.
נו היא עוגן, הרימה הספינה

 הווארד של לזרועותיו פלת
 שאינו ג׳ייסון), (הרווי וילסון
 המדריך- בלי לפעול מסוגל

למאהב.
 למחנה הפלישה •

 מערבון — )10.05(ג׳ונסון
 על'מעשה המבוסס הומוריסטי,

 במערב הקודמת במאה שהיה
 של סיפורם זה ארצות־הברית.

 שגייסו ענקיות, חוות בעלי
התייש למנוע כדי פרטי, צבא
המר בשטחי .חוואים של בות
ביל :משתתפים שלהם. עה

 הי־ וג׳ון הופקינס בו ביקסבי,
לרמן.

חמישי יום
1 .1

 אומנות מישפחות $
 על סרט־תעודה — )0.30(

ש ילדים המגדלות מישפחות
אדם. גבי :בימוי שלהן. אינם
)10.20( אותה לאבד •

ה בהפקת בריטית, דרמה —
 זה יורקשייר. המעולה טלוויזיה

מאו נישואים שנות '14 סיפור
 המר קיצן אל המגיעות שרים,
 מורגן הארי של אשתו כאשר

 נקודת זו מתה. קול) (ג׳ורג׳
 ויטמור יו של במחזהו הפתיחה

מטיל האם מות אותה. לאבד

ה האב, על החיים נטל את
 ילדיו שני את לגדל נאלץ
ה בשנות מורה הארי, לבדו.

לתשי מגיע לחייו, ארבעים
משת אך ורגשית, פיסית שות

ל רק ולו מעמד, להחזיק דל
 בין היחסים ובתו. בנו מען
 והם מתוחים, המישפחה בני

 רעהו. על איש להתפרץ מרבים
 מצטערים הם מהרה עד אך
מעי זולגות והדמעות כך, על

 חמתו בעזרת אט, אט ניהם.
 וגיסתו רינור) (שילה אליזבט
 חוזרים פרפקס) (דיאנה רוזמרי
 לומד והארי למסלולם, החיים

המציאות. עם להשלים
 11.10( הפגישות •

 — כצבע) שידור —
 פריד- של כוריאוגרפיה בלט.
של מוסיקה פי על אשטון, ריך

כו המצרית החברה מצב ואת
תיאטרון של לילה +לה.

מ תיאטרון שירי — )0.15(
 המלכה, כאסתר מחזות תוך

ל איש ירחה, בגרוש, אופרה
 בהשתתפות והאדרת. מנשה

שמו זינגר, גידעון מרון, חנה
ו לביא אריק רודנסקי, אל

אחרים.
 — )0.55( יורד המסך •

האמרי בסידרה השני הפרק
 של ושקיעתו עלייתו על קאית
 שאחרי בשנים שחקנים. בית

 הילדים מבלים הוריהם גירושי
 כי אם מגי, עם זמנם רוב את

 לילנד אצל לבקר להם מותר
 אשד, יש ללילנד פעם. מדי

ובי גריי), (לעדה נן חדשה,
אה־ פירושו בקליפורניה קור

לטרוו׳ חדש תיכנון
: םיו ן שו רא

אהבתי ארץ 8.03
 שני מבט 9.30

 קנויה סידרה 10.00
בשניים שיהה 10.50

שגי: יום
שלי הסוד זה 8.03
מוס״ף או 8/י2: 8.30
ל מהון / השניה השעה 9.30

הדין שורת / הון

: יום שי שלי
האש עמוד 8.03
כלבוטק 9.30

קנוי בידור 10.00
קנויה סידרה 10.50

:ר יום עי בי
תצפית / מורשה 8.03
 של המסבאה / החבובות 8.30

ארצ׳י

ראשון יום
1 .4

 מארחות החבובות •
 8.30( מובטל זירו את
— כצבע) שידור —

הקומי הוא החבובות אורח

ה להקת בביצוע אובר, דניאל
מלונדון. המלכותי בלט

שי יום שי
1 .2

והמשוגע פיניה •
ל מצרית גירסה — )5.30(

 של ועונשו״ ״החטא סיפור
 בבימויו דוסטויבסקי פיודור

 מוסטפא. אל־דין חוסאב של
 בקא- מתרחש העלילה סיפור

 מילחמת־ שאחרי בימים היר,
 יסין מחמוד השניה. העולם

 סי־ היא ונגלא המשוגע, הוא
 תוך מתאהב, הוא שבה ניה,

מצבו את לשנות שואף שהוא
האש עמוד :ירושלים היעד

בקישייינב הפוגרום ניצולי
ו— 1 וווו 1 ............  וווו! ווו ווו 1 1 וו! וווו! ■ווו 11 ■ ווו !1111111

להיות לא או להיות ש׳וור: לקראת
לוביטש, ארגסט הנודע הקולנוע במאי של הקלאסי סירטו

 לתא ההופית פולנית שחקנים להקת של סיפורה .1942 משנת
 את מגייסים הלהקה חברי השנייה. מילחמוי־העול□ בעת מחתרתי

פולין צבא של טייס להציל כדי הדרמאתיים, כישרונותיהם

להיות לא או להיות
, )10.1( מוצאי־שבת

 על שנונה1 חריפה טאטירה וארשה. מעל שהוצנח החופשית
 מטפלת. היא שבו הטראגי המצב מן מתעלמת שאינה הנאצים,

 ברמות סטאק רוברט בני, ג׳ק לומבארד, קארול הם הסרט כוכבי
וארשה. של הנאצי המושל בתפקיד רוהמן וזיג המוצנח, הטייס

ה מנהיגת הופכת ברוק בה.
ב וגם גילה בזכות גם ילדים,

מס הפרק הנדיר. יופיה זכות
 מרגרט מביל. בפרידה תיים

ומו שיישאר, בפניו מתהננת
 על לכפר כדי הכל לעשות כנה

 מאוחר. כבר עכשיו אבל הנזק.
 ומגי מתרחקת ביל של מכוניתו

מתמוטטת.
)10.45( החי המת 9

 המתח בסידרת נוסף פרק —
קווינסקי.

שבת
1 .3

)8.00( הסידי ג׳אז 9
 אימפרוביזציות של תוכנית —

חסי נעימות על מוסיקאליות
 המנגנים הג׳אז. בסיגנון דיות,

פלטינה. להקת חברי הם
)10.05( והשעה היום •

 של בבימויו קולנוע סרט —
 רנה הנודע הצרפתי הבמאי
 סימון של בכיכובם קלמאן,

 ג׳נ־ ויטמן, סטיוארט סיניורה,
ו פיקולי מישל פייג/ בייב

מתר הסרט עלילת אחרים•
הכבו בצרפת ,1944ב־ חשת

 סיפור זהו הנאצים. בידי שה
 ■המחתרת, אנשי של קורותיהם
 משתפי- עם להתמודד הנאלצים

ונאצים. פעולה

 זירו הנודע האמריקאי קאי
 סרטים בכמה שכיכב מוסטאל,

ובקומדיות. נודעים
 10.00( בעודה ארץ 9

 — כצבע) שידור —
 חדשה בסידרה ראשון פרק
 שעלילתה חלקים, שישה בת

 המכונה באחוזה מתרחשת
בעולה״. ״ארץ
 כשניים שיחה *

 לשעבר יועצו — )10.50(
ה ירושלים, עיריית ראש של

 עם בשיחה שגב, תום כתב
פוע נציג דחוק, זלמן שלמה

 מילה־ על אגודת־ישראל, לי
 אל בדרך בירושלים, מות־הדת

רמות. שכונת
— )11.20( בנסון •

 במרכז המושל. בארמון מהומה
 מנאומו שנאבד עמוד העלילה

 'מופיע תחתיו המושל. של
העורב. פו אלן אדגר של שירו

שני יום
1 .5

)8.03( שלי הסוד זה 9
השבועית. הבידור תוכנית -

— )0.30(הדין שורת *
חברתי. בנושא אולפני דיון

 לעוגג כוככיב שני •
 טלוויזיה מחזה — )10.40(

שבמחברי מהמעולים אחד של

1981 מאי ־ ינואר זה:
 מוקד 9.30

קולנוע סרט 10.00

: יום חמישי
השבוע משתק 8.03
שידור לקראת 8.50
 עוד / ישראלי בידור 9.30

טובה(לקט) שעה / להיט
מקו או קנוי תיעודי סרט 10.00

רי
המובחרים 10.50

שיש•: יום
המלכה שבת 8.00
 אירועים יומן השבוע 8.20
 בידור / טובה שעה 9.15

קנויה סידרה 10.10
קוינטי / המקצוענים 11.00

: ת ב ש
 ספורט מבט 9.00

קולנוע סרט 10.05

 ג׳והן כיום, הבריטיים המחזות
 קנט של בכיכובם מורטימר.

 ושארידן פארטייף ג׳ודי מור,
פיצג׳ראלד.

?ו?וח*זן1.ש
4 .6

 8.03( האש עמוד 9
— כצבע) שידור —

ה על בסידרה הראשון הפרק
 של הדתי הקשר על ציונות.

 על לארץ־ישראל, ישראל עם
הת ועל בארץ היישוב רציפות
 ועוד ;הי״ט במאה פתחותו
ההתבול כמו לרוב, נושאים

 אחד על־פי היהדות צרת ; לות
ה צרת האנטי־שמיות, :העם

 פרעות הרצל. על־פי יהודים
מ אוגנדה ופרשת קישינייב

הציונית התנועה את עמידות

כאולימפיה כקו כקו:
10.00 שעה שלישי, יום

 אהדה מגלה בריטניה במיבחן.
 ומפרסמת הציונות, לשאיפות

בלפור. הצהרת את
 — )0.30( כולכוטק •

לצרכנות. תוכנית
כאוליבד בקו ז׳ילכד •

הופעה - )1(״״•״ הפי
הנודע. הזמר של פומבית

 אחד יוצא משישה 9
 כצבע) שידור — 11.00(

ה של הרפתקותיו המשך —
 סיפרה גיבור — וימסי לירי

 דורותי המותחנים סופרת של
 מר האישי ומשרתו — סיירס

רצי לפענח המנסים באנטר.
אמן. של חתו
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