
י

מארחות החבובות בסי:
(בצבע) 8.30 שעה רביעי, יוס

שי יום שי
2 .13

 וידידיו פין הקלברי #
כצבע) שידור — 3.00(

 בסידרה, הרביעי הפרק —
 את מביא בחצות״, ״תעלומה

 סויאר תום של מסעם סיפור
 ל- ליל בחצות פין והקלברי

 הופכים הם שם בית־הקברות,
 רובינסון, הד״ר לרצח עדים
 ונשבעים האינדיאני, ג׳ון בידי

הסוד. את לנצור
)6.20( החורבות כן *

 חמדי, חמאד חמאמה, פאתן —
 מהנדס ופואד ד׳אלפקר צלאח

המבו המצרי בסרט מככבים
ה הסופר של ספרו על סס

 של עולמו סבאעי. יוסף מצרי
 בצעירה המתאהב מצרי, סופר
 באהבתו עניין שמגלה יפה

 ומו־ יתומה הנערה האבהית.
גבו מוסריותה .אך כת-גורל

 לגבר נישאת היא לבסוף הה.
 נטולי־אהבה בנישואין אחר,

 נעדרי יסורים חיי ומתחילה
עניין.
10.15( המחפשים •

— כצבע) שידור —
 שניים, מתוך הראשון הפרק

 של סיפורה את המתארים
ב שהופיעה קאנט מישפחת

אב והמורדים. הממזר סדרות
 מנטות) (רנדולף קאנט רהם

 הוא כחייל מעשיו. בכל נכשל
ה חסר ההרג כנגד מתקומם

האינדיא עם במילחמה טעם
 בעיתון כשותף .1794ב־ נים,
 נמצא הוא קאנט מישפחת של

פי אביו, עם מתמיד בעימות
 וב־ מילנר), (מרטין קאנט לים

אשתו. את מאבד הוא איכר

רביעי יום
2 .44

 די* וולט של עולמו #
5.30( פראית ארץ :ס;י
— כצבע) שידור —

 שיוצאת מישפחה עם פגישה
 ארצות־הב־ במערב להתיישב

ה סיפור חווה. ולהקים רית
המים. מקורות על מאבק
 מארחות החבובות •
8.30( כסי שירלי את
 — כצבע) שידור —

 בסי שירלי הנודעת הזמרת
 היא החבובות. אצל מתארחת

 נולד־ השיר את לבצע עומדת
שתהיה רוצה וקרמיט פינגר

המיסתורית. *התעלומה
11.05( המובחרים • *

— בצבע) שידור —
 אוייבים״. צריך ״מי הפרק

 צריך ״ברנסייד כי השמועה
 ב- בלחישה מתחילה ללכת״

מת היא הוויטהול, מיסדרונות
 ברנ- של שסיכוייו עד פשטת

 לפתע ומתמעטים. הולכים סייד
 בו. נלחמים כולם כאילו נראה
ה של הראשי הרפואה קצין

שלי רפואי דו״ח מוסר שרות
 אנשי ואפילו מצבו, על לי

לב מתחילים המסורים הצוות
מת בינתיים בפניו. אותו קר

 במאדריד, התחנה ראש אבד
 לעין. נראית סיבה שום בלא

לח קיין את שולח ברנסייד
 התאבדות זאת היתה אם קור
מתוחכם. רצח או

זהב. של תיפאורה לה ה נשיא עם מוקד •
 ניסן אלי — )0.30( מדינה
 נשיא את מראיינים וחבריו

 במישכן נבון, יצחק המדינה,
ישראל. נשיאי
 10.05( בודד נכר •

 — כצבע) שידור —
 מופיע הולימן ארל השחקן

מת שמהפכה פועל, בתפקיד
 מביד כשאשתו בחייו חוללת

 שהוא למרות גט. ממנו שת
מאר הוא כגרוש, בדידות חש
 את נוטש חייו, את מחדש גן

 חלום את ומגשים עבודתו
כדורסל. נבחרת לאמן — חייו

חמישי יום
4 2 טירונות רויטמן:2 .

לבן) (שחור 11.30 שעה שני, יום
)10.00( סגור תיק *

 מאיה בהפקת תיעודי סרט —
 ראשון ב״פרס שזכה דוקלר,

 זו. לשנה רשות־השידור״ של
 יועץ של והבימוי התסריט

 נקדימון רשות־השידור מנכ״ל
 ש- פרשיה מתאר הסרט דוגל.

ב היהודי הישוב את זיעזעה
 בעיצומו .1938 בקיץ — ארץ
 משה הקצין הערבי. המרד של

 עם להתגורר מוסיף לזרוביץ
 ברוריה, (אשתו מישפחתו בני

 אליהו והדוד ילדיהם שלושת
 ליד שולי, בצריף קירז׳נר)

 באחד בעתלית. מחנה־האסירים
 את כנופיה תוקפת הלילות
 בני כל את וחוטפת המחנה

 ויפתח רחל הילדים המישפחה.
 האם זעקת את היטב זוכרים

 שנשמעה הבודדת היריד. ואת
 ימים שלושה כך. אחר מייד
 הכנופיה, בשבי הילדים היו
 מש־ קיבוץ ליד שננטשו עד

 סעיד יוסף החוטף, מר־העמק.
 המרד כוחות מפקד אבדדורה,

שנ כעבור נאסר ג׳נין באיזור
 כשחבל גם למוות. ונדון תיים

 סרב צווארו, על הונח התלייה
הח בביצוע להודות אבו־דורה

 המישטרה שקצין עד טיפה.
את פיענח בן־אלקנה שלמה

מיברורדיו
 מדי משדרים ״ל״ ה צ ״גלי

 בשם מרתקת תוכנית בוקר
מש שבמהלכה עכשיו״, ״נכון

הע בו־נר יצחק הסופר מיע
 החדשות על והערכות רות
שי בלוויית הבוקר, או׳תו של

 ותגובות. אישיות פינות חות,
 בבוקר 9מ״ משודרת התוכנית

.11 של החדשות מהדורת עד
 מיוחדת: ״חקירה התוכנית

ב תובא מרדים?״ הם מדוע
ב שלישי ביום חוור שידור

 ה- אחר 4.10 בשעה ב׳, רשת
 במיש- ההודאות על צהריים.

 המחודשת החקירה עקב טרה,
 רחל החיילת רצח בפרשת

 ביכוג- יורם של מעצרו הלר,
 בר- עמוס של ומישפטו סקי
 על מבוססת התוכנית נס.

 כוהן, חיים השופט של קביעה
ה בבית״המישפט בפסק״דין

 ה- למקרא כי ״אודה עליון:
לרא התחלתי הנוכחי עירעור

 שמא במקצת, לפקפק שונה
בפש שהמילחמה הזמן הגיע
 ה- בפני להידחות צריכה עים

השוטרים.״ בפשעי מילחמה

 שנהרגה ברק), (דלטה אליזבט
מ טפח אינדיאנים. מכדורי
 של הראשונות השנים תולדות

ארצות־הברית.
 — 11.00( קווינסי •

ר דו  הפעם: — כצבע) שי
המוות״. אל ״מירוץ

ת ב ש
2 .44

 — 10.05( דאלאס •
רא פרק — כצבע) שידור

המרעי החדשה, בסידרה שון
 את רבים שבועות מזה שה

 בארצות־הב- הטלוויזיה צופי
 אחרות. רבות ובארצות רית

 סיפורה את מגוללת הסידרה
 העוסקת יואינג, מישפחת של

 מהמיש־ שהיא נפט, בענייני
ההש ורבות החשובות פחות
 בטב־ דאלאס, העיר של פעה
 על מספר הראשון הפרק סס.

 בובי, הצעיר, הבן של נישואיו
 שהיא דיגר, מישפחת בת עם

בדאלאס. היריבה המישפחה

החלומות י חר סו :ו ו ר י ש ת רא ק ל
בעולה״, ״ארץ הסידרה בעיקבות שתבוא הראשון, ימי סידרת

 המפורסם על״ספרו המבוססת הסידרה החלומות". ״סוחרי היא
 מארק באטונס, רד ארדן, אווה של בכיכובם רובינס, הארולד של

אחרים. רבים ועוד מילאנד ראיי פראר, חוזה לירי, בריאן הארמון,

החלומות סוחרי :ולידי הרמון
(בצבע) 22.2־0 החל ראשון ימי

ראשון יום
2 .45

5.40( המתאגרף •
— כצבע) שידור —

ב קטן ״בית של נוסף פרק
 מתאגרף של סיפורו ערבה״.

העיי חושבי כגן. בשם כושי
 בתחרויות חלק נוטלים רה

 זוכה מנצח כל עמו. איגרוף
דולר. 50 בסך בפרס
)10.00( כעולה ארץ •

 שבמהלכו האחרון, הפרק —
 את ובנג׳מין פלויד נוקמים

ה מילחמת וברום. אדם מות
 וב־ קיצה אל מגיעה אזרחים

 סדרי־ה־ משתנים עיקבותיה
 אינם הדרום אזרחי רוב חיים.

 ומעוררים המצב עם משלימים
 נרצח מהם שבאחד סיכסוכים,

מת טרוי וקייסי שרה פלויד.
אחדים.
 של הרומן כנסון: •

 בנסון — )11.30( קראום
חוש המושל, מזכירת ומארסי,

 הגב׳ של עניינה את פים
 המושל. בית של בקצב קראום

 את לשפר שיש מחליטים הם
 חוזר ביקור דיבורה. סיגנון

התענ את מגלה הקצב של
 והוא הגרמניה, בגברת יינותו

 מו־ של לבילוי לצאת מזמינה
 לובשת קראום הגב׳ צאי־שבת.

ש חוששת אך חמודות, בגדי
 הריקודים. ברחבת תיכשל מא

 נשברת הטבחית של גאוותה
בבכי. פורצת והיא

שני יום
2 .46

)0.30(השניה השעה •
 הפסיכולוגיה״. עם ״פגישה —

ב דיון ייערך הסרט בתום
— )11.30( טירונות •אולפן.

הקול סרטי סידרת במיסגרת
 של ידיהם מעשי הקצרים, נוע

 הסרט יוצג צעירים, במאים
 רותי הכינה אותו טירונות,

לקולנוע החוג בוגרת פרס,

 אוניברסיטת של ולטלוויזיה
הת הסרט: נושא תל-אביב.

סבי לבין הפרט בין מודדות
 של הקליטה קשיי על בתו.

 המשמעת רקע על טירונית
 גלית של בכיכובם הצבאית.

 אסתי זילברשץ, אורלי רוטמן,
 ועמית ברגל אורית דינור,
:הירש יכין :צילום מירון.

ברוולד. מייק עריכה:

שי יום שלי
2 .4 7

 חשרת :האש עמוד •
 שידור — 8.03( הסופה
 ב־ שביעי פרק — כצבע)

מיוחדת). כתבה (ראה סידרה
 קרדו מונטה בידור +

 10.00( סאכלס טלי עם
— כצבע) שידור —

קרלד מונטה סבאלם:
(בצבע) 10.00 שעה שלישי, יום

 סאבלם, טלי הוא הלא קוז׳ק,
 במונטה הבידור תוכנית כוכב

קארלו.
שי — 10.45( ג׳ני •
החמי הפרק — כצבע) דור

 חייה את המתארת בסידרה שי
המנ של האמריקאית אמו של
צ׳רצ׳יל. וינסטון הבריטי היג

* — *־


