
רביעי יום
3 .11

די־ וודט שד עולמו •
כ שידור — 5.30( סו,י

אנגלית). מדבר צבע,
התו מאגם ״המיפלצת הפרק
 הטוען מורה, על מספר תים״

 המורה באגם. מיפלצת ראה כי
 ותלמידיו ממישרתו, מפוטר

 ליד ומגלים לעזרתו, נחלצים
העו פושעים כנופיית האגם
בהברחות. סקת

ת • מארחות החכוכו

מסויים חיוך סאגאן:
10.05 שעה רביעי, יום

 שייסוד פול הזמר את
 כצכע, שידור — 8.30(

 התוכנית אנגלית). מדכד
 סיימון, פול הזמר את מארחת
 במוסיקה הופעתו את המלווה
חיבר. הוא שאותה
 10.05( מסויים חיוך •

 עיבוד אנגלית). מדבר —
 הסופרת של לסיפרד, קולנועי

 זהו סאגאן. פרנסואה הצרפתיה
 פריסאית, צעירה של סיפור

 — אהבות שתי בין הנקרעת
 לגבר והערצה לסטודנט אהבה
 מופיעה הראשי בתפקיד נשוי.
 ג׳וני ולצידה פונטיין, ג׳ואן

 ורו־ דילמן בדפורד מאתים,
בראצי. זאנו

חמישי יום
3 .12

 — 10.10( שערות •
 תעודה סרט עצדית). מדצד

 אדוארד המקריח הבמאי של
 בבני- להתבונן המנסה אטלר,

 שערותיהם לשורשי עד אדם
 שימוש תוך דרכן, ובעיקר

 כדוגמנית שיער, בקלישאות
דמו וכמה קירחת, ירושלמית

בשעירותן. ידועות יות
ודוק הודמס שרלוק •
טסון טור  — 11.05( וו

אנ מדכר כצבע, שידוד
 בבלגיה קטן בכפר גלית).
 מוות, מיקרי שלושה התרחשו

 פיענוח. או הסבר להם שאין
 סהרורי הלך מקרה כל לפני
המת ,12 בן ילד שנתו מתוך
ב הפרטי בבית־הספר. גורר
 הכנסיה, למדרגות עד כפר,

 שם את הקיר על בגיר ורשם
הבא. הקורבן

שישי יום
3 .13

 וידידיו פין קלגרי ה •
 כצבע, שידור — 3.00(

 הפרק אנגלית). מהכד
פיטר״. מף של ״מישפטו

 והאהבה מוג־הדב י•
 ערכית). מדבר — 5.50(

 של קשריו את מתאר הסרט
 נשים שלוש עם צעיר רופא

 וברקע באופן מזו זו שונות
נשואה האחת שלהן. החברתי

החלומות סוחרי :פיירצ׳יילד
10.15 שעה שישי, יום

קלדוול
שני, יום

טו קסלר אך גדולות, הפקות
ש הן גדולות הפקות כי ען

 ג׳וני מגנום. אולפני את הקימו
 באולפנים, זמנו רוב את מבלה
לדו נישואיו התפוררות תוך
זק המערבונים שכוכב דים,

ר י מ ח יו ד ב
 הנד־ ג׳ימי שא ״אני
 רשת ישראל, (קול ריקס״

 4.10 שעה שישי, יום ג',
אם על תוכנית :אחה״צ)

 בתחילת ממומים. שמת ובנה,
גו בירושלים נמצאה השנה

 וחצי 17 בן נער של פתו
 של בביתו רוח־חיים, ללא

ל בחוץ־לארץ. ששהה אביו,
 במקום שנערכה בדיקה אחר

 לפני בלע הנער כי התברר
 כדורי של גדולה כמות מותו

הצ מותו לפני ערב ארולן.
ש נערה באוזני הנער היר

 לא זה ״לי במחיצתו שהתה
 רגיל אני דבר. שום עושה
 מתנוון לא אני כזאת, למנה

 הנד- ג׳ימי לא אני להתאבד.
 שהיא הנער, של אמו ריקס״.

מ במיקצועה, ארכיאולוגית
 אישיותו, עולמו, את שחזרת
 וכל הבוהמה אנשי חבריו,

 הסתובב שבמחיצתם אלה
יואב :השידור עורך בנה.
 שני, יום חוזר (שידור גינאי
 10.05 :שעה ב׳ רשת ,16.3

בערב).

בטק המישפחה לחוות לחזור
 את מקבלים בני־הבית סס.
 ללו־ אך רבה, בהתרגשות פניו

 כשהיא משלה, הפתעה יש סי
 אמה, עם אביה את מאחדת

 שעימה ארק), ון (ג׳ואן ואל
 רואה ג׳יי.אר. בסתר. התראה
 נוסף איום גרי של בשובו

 המיש- באימפריה שליטתו על
 בדעתו נחוש והוא פחתית,

שוב. להרחיקו

 — 10.55( קוויגסי •
ע, שידור אד־ מדכר בצנ

דאלאס :והגמן גדיי
10.05 שעה שבת, מוצאי

פורים מישדוי שירוו: לקראת
17 .5 רביע■ ■ום

ם י ר ב ם ח י ר פ ס ש וור מ ו ר ו ו ש ח א
ם חברים 17.3 רביעי יום ש: על מספרי שוורו פא- אח

 חיי סיפור את המגוללת שכאלה״, ״חיים התוכנית בסימון רודיה
אחשוורוש.

טן המתרחץ  המצחיקן של בכיכובו צרפתית, קומדיה :הק
דה-פינה. לואי

ד זה 18.3 חמישי יום  מיוחדת פורימית מהדורה :שלי הסו
ובצבע. רבות בהפתעות השזורה הבידור, תוכנית של

ם כל לא — ״הנבחרים  20כ- על פארודיה פורים״, יו
ופיז־ בדרנים שחקנים, בעזרת הישראלית, הטלוויזיה מתוכניות

מונים.

 אחרי גוויות הסרט גלית).
הגשם.

ראשון יום
3 .15

 8.03( אהבתי ארץ •
עב מדבר חי, שידור —

 ש־ הכושלת, התוכנית רית).
והג שמחוני עוגניה בהפקת

 גנור, וורד גרוסמן מאיר שת
 שליו, מאיר של לידיו נמסרה
 והדמות המגי£ מעתה שיהיה

בתוכנית. הדומיננטית
 אמונה :גראנט לד •

 שידור —10.00( למכירה
 אנגלית). מדבר כצבע,

 המגוללת בסידרה, נוסף פרק
 בלוס־אנ- יומון של סיפורו את

 אס- רוברט של בכיכובו ג׳לס,
נר.

מישחקי :כנסון •
 שידור — 11.20( כוח

אנגלית). מדבר בצבע,
 של הקמתה את שוקל המושל
ה ליד חשמלית כוח תחנת
אקו מיטרד שהיא תחנה נהר,
 תחנת להקמת התוכנית לוגי.
ב אקולוגיסט מקוממת הכוח

בסידרה הפותח אלגטו, שם

ש פומביים, מחאה מעשי של
 המושל בבית מתרחש חלקם

 להתמודד מצליח בנסון גטליגג.
ש פיתרון ולמצוא הבעיות עם

הצרכים. לכל יענה

שני יום
3 .16

מד — 8.30( ״ף מוס •
 מלל תוכנית עברית). בר
 פרום׳ בהנחיית סיפרות, על

 ל- לנסוע העומד שקד, גרשון
חוץ־לארץ.

 שידור —0.30( •טרה •
אנגלית). מדבר בצבע,

 הקנדית, הטלוויזיה של הפקה
 השחקנית של ומותה חייה על

 שרה יהודי, ממוצא הנודעת,
בכי הסרט האלוהית. ברנהרד

 המגלמת קאלדוול, זו של כובה
מו היה הסרט האלוהית. את

 הטלוויזיה בפרס לזכייה עמד
אמי. אמריקה, צפון של

אמרי נוסח אהבה •
ב שידור — 10.55( קה

 אנגלית). מדבר צבע,
אמרי אהבה סירטי שלישיית

 והי- הסאטירית במתכונת קאים
זו סידרה של שובבית

שרה :
9.30 שעה

שלישי יום
3 .17

 חיילים : האש עמוד •
 יטידדר —8.03( מדים ללא

עברית). מדבר בצבע,
 בסידרה, עשר האחד הפרק

 (ראה: הציונות תולדות •על
האש)♦ עמוד
 קרלו מונטה בידור •

בצבע). שידור — 10.00(
 דיי- השחקן־זמר של בכיכובם

 פטיולה :ואורחים סול וויד
פאנוב. וגאלינה לארי קלארק,

 ).10.55( בארטה •
ה פרשיות את החושף הבלש

 ניו־יורק. במישטרת שחיתות
 מגלם בארטה טוני תפקיד את

בלייק. רוברט השחקן

 בקשריה המוצאת ומכובדת,
מ מיפלט הצעיר הרופא עם

ה הבלתי־מאושרים. נישואיה
מט את בחומריות רואה שניה

 חברתו למעשה והיא חייה, רת
והשלי הלימודים, מימי־ספסל

 נשואה, אשה היא אף שית
 הצעיר לרופא בעלה שבין
חברה. קישרי ישנם
 מני עם טובה שעה +
 — 0.15( ואורחיו פאר

ה תוכנית עברית). מדבר
 פאר, מני של השבועית בידור

גולדפינגר. אהרון בהפקת
 החלומות סוחרי •

 כצבע, שידור — 10.15(
ו שני חלק עברית). מדבר

 הסרט, של ואחרון שני חלק
 אחדות שנים כאשר הנפתח
בי שהיה אדג/ וג׳וני חלפו,
 ניסיונות עורך לאב, נתיים
 הסרט הופעת לקראת בקול

 קם־ של לעגו למרות המדבר,
 מד,בנ־ טלפון מקבל הוא לר.
 החברה, של הניו־יורקי קאי

 של החשבון כי לו המודיע
 במשיכת־יתר. מצוי האולפן

מפני קסלר את מזהיר ג׳וני

ה רב. במרץ אחריה מחזר
 סטילמן, רודף־השמלות, במאי
 כשהוא אשתו, על־ידי נתפס

 אסט- חתולת־המון עם מתעלס
בשני יורה והיא ג׳יימס. ריד
מגלו שבים ומארק דלסי הם.
 תוכל שהיא כדי בפאריס, תם

 אסט־ של מקומה את לתפוס
 כיכבה היא שבו בסרט ריד

וה המאבקים הירצחה. קודם
ה גיבורי של האישיים חיים
 של סיפרו על המבוסס סרט,

 מסתבכים רובינס, הארולד
אלה. בתוך אלה

שבת
3 .14

 — 10.05( דאלאס •
אנג מדבר בצבע, שידור
 כשהוא מאוד שמח בובי לית).
ב בלאס־ואגס במקרה נתקל
 הבית את שעזב אחיו גרי,
 (גדיוויויד לוסי של אביה ואת

אותו משכנע והוא אקרויד),


