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 5.30( דיסני וולט •
מדבר כצבע, שידור — ״ !

קו־ ו!םרט המשך 5 אנגלית)
המח את מגלה הנער מאנשו.

הסום. נמצא שבו נה
חלו :כידיוני מחן •

 שידור — 0.15( תחלל צי
עברית): מדבר כצבע,

 אצל וחצי כשנה לפני נולד
(בית- דר אסתר הבמאית

 השיבעים יובל לרגל שמש),
 הקבוצות״, ״אם א׳, דגניה של

 ומתייחסים בה רואים שרבים
צו הסרט מיתוס. כאל אליה

 להכנות האחרון בחודש לם
 מנסה והוא השיבעים, יובל

 דור של המיתוס את לבדוק
 הקיבוץ רקע על הראשונים

 ניסה הטלוויזיה צוות כיום.
חב של ללבטים שותף להיות

 השאלה, לסימני הקבוצה, רי
מביא הסרט למלהיב. ליפה,

טרג השלכות יש זד, לשינוי
המישפחה. חיי על יות

השירים שיר דת: *
 מזמר שחור־לבן, — 8.00(

שושנה הזמרת :עברית)
 מתוך שירים מגישה דמארי

תיזמורת. בליווי השירים שיר
מג :מקורי מחזמר *
שידור — 8.30( פיים

 עב■ ומזמר מדבר בצבע,
 קצ- מכל מושבניקים :דית)

 אחת וקיבוצניקית ווי־הארץ
 במים- להופעה יחדיו התקבצו

העו ההתיישבות חגיגות גרת
ש מגפיים, להקת חברי בדת.

מופי ורפת, אדמה עובדי הם
 בכל התנדבותי בסיס על עים

 זה ארץ בחבל איזורית חגיגה
ו ערכה הטלוויזיה אחר. או

 המועצה עם בשיתוף הפיקה
 מחזמר, באר־טוביה האיזורית

ו טהר־לב יורם כתב שאותו
 שהוא לביא, שי וביים הלחין

 של והמלכד המקים היוזם, גם
 ביד- צולם המחזמר הלהקה.
כפר־נחום. לבנים,
אהו :קולנוע סרט *

שי — 10.30( הכופר בי
אנג מדבר כצבע, דור

סיפ על המבוסס סרט :. לית)
 ההוליבודית הרכילאית של רה

 היא שבו סרט גראהם. שילה
ני שאותו הרומן על מספרת

ה האמריקאי הסופר עם הלה
מחבר פיצ׳גרלה סקוט נודע

אגסטסיה :ברגמן
10.05 שעה רביעי, יום

מצ אותר קפטיין של ניתוחו
במים־ יורים חלוצי־החלל ליח.
אותה. ומחסלים לצת
מצויי הגדות דת: •
 שחור־לבן, - 8.03( רות

 של ההגדה :עברית) מדבר
ולקישו לעיטורים זכתה פסח
במ אחר. ספר מכל יותר טים

הגדות הופיעו הדורות רוצת
ידו והן יקרות־ערך, מעוטרות ויו-

היהודי. האמנות בעולם עות
 הגדת בולטות ההגדות בין

מה הציפורים הגדת סארייבו,
ו נירנברג הגדת ,14ה־ מאה

אחרות. הגדות
 החבובות בידוד: •

 קארול את מארחות
 שידור — 8.30( באנט

אנגלית): מדבר בצבע,
הענ מתנהלים לא השבוע גם

 של לתוכניתו בהתאם יינים
 היא שלו האורחת קארמיט.

הרב והשחקנית הקומיקאית
 שציפתה בארנט קארול גונית

בתוכנית. להופעתן בלהיטות
 תוכניות יש הגדול לגונזו אך

רי מרתון מארגן הוא אחרות.
מה מתלהבים וכולם קודים,
 ודד גוברת ההשתוללות רעיון.

 הטוויסט צ׳ה, לצ׳ה הופך טנגו
 של העמידה וכושר לרומבה,
עליון. במיבחן עומד הרקדנים

-  ומנסה לרקוד, מסרב קרמיט י
״החזי את להעלות בייאושו

בחלל״. רים
אנס* קולנוע: סרט •

 שידור — 10.05( טסיה
:אנגלית) מדבר בצבע,
בתפ מופיעה ברגמן אינגריד

ה בפרס וזכתה הראשי קיד
זה. בסרט מישחקה על אוסקר
 של סיפורה את מגולל הסרט
ה בתו שהיא הטוענת אשה,

ש הרוסי, הצאר של נעלמת
 המהפכנים בידי להורג הוצא

להת נאלצת היא הסובייטיים.
 שאותם מיבחינים, בפני ייצב

הצאר. מישפחת יוזמת
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 בת דגניה : תעודה •
 שידור — 0.30( שבעים
עברית): מדבר כצבע,

ה מהות את להעביר הרעיון
חשבון-נפש של בשעה קיבוץ׳

הסרט צוות :דגניה
9.30 שעה חמישי, יום

 ושאר קטעי־תיעוד ראיונות,
 החלוציות סיפור של מרכיבים

הראשונים. של
שרלוק :סידרה #

 ווטסון ודוקטור הולמס
 בצבע, שידור — 11.00(

פרק עוד :אנגלית) מדבר
ו הנודע הבלש של מסיפוריו

הרופא. ידומ

4 .24
הנפ עושה :ילדים #

 שחור־ — 3.00( לאות
:עברית) מדבר לבן,
על שנעשה לטלוויזיה, עיבוד

 בין פרץ. ל. י. של סיפורו פי
 גורליצקי, אילי :המשתתפים

 קידר, דבורה פביאן, מירי
ו ניניו אברהם פוקס, יהודה

 כתב התסריט את אחרים.
בונים. שמואל

 ימי :ערבי סרט •
 — 5.33( הספורים חייהם

 מדבר בצבע, שידורי
שו (פאריד כאמל :ערבית)

ומ בחברת־הובלות, עובד קי)
 מישפחתו את בכבוד פרנס

 לעזוב נאלץ הוא המאושרת.
תאו לאחר מקום־עבודתו את
נוט שריף) (נאהד ואשתו נה,
לעבודה. ויוצאת יוזמה לת

רא בתפקידים הגדול. גטסבי
פק. וגריגורי קר דבורה : שיים

ת שב
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ממימונה :דת •
 שחור־ — 8.00( למימונה

בעב ומזמר מדבר לבן,
חגי על תיעודי, סרט 5 רית)

ובארץ. במרוקו המימונה גות
דאלאס :סידרה •

 בצבע, שידור — 10.05(
מתוך :אנגלית) מדבר

ה יוולד ובובי שלפאם פחד,
מנ יואינג, לבית הראשון נכד
 אבל ילד. לאמץ אלן סו סה

 שתקופודההנד לה נודע כאשר
 שנים, להימשך עלולה תנה
ב תינוק לקנות מחליטה היא
 על שומרת היא ר,שחור.שוק

 הבלתי־חוקי האימוץ תוכנית
 מתוך אר. ג׳יי. מפני בסוד

 את לכך יתן לא שהוא ידיעה
עו שהיא בשעה אך הסכמתו.

 התינוק בעבור קניות רכת
 לעתיד, האם ריטה, עם ביחד

 היא ילדה, את לד, שתמכור
שסו וחוששת בפאם, נתקלת

יתגלה. דר,
קויג■ מתח: סידרת •

 מדבר כצבע, (שידור סי
ה ״נבכי הפרק אנגלית):

 בסיפורי פרק עוד מביא יופי״
הנודע. הפתולוג

ראשון יום
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של לחופו :תעודה *
שידור — 8.03( ים

:אנגלית) מדבר כצבע,
יתחי מעט ועוד בפתח, הקיץ

 לנהור ביודישראל המוני לו
 או לשיזוף לרחצה, — לחופים

פור אלה בחופים להנאה. סתם
 בעלי- ונמצאים צמחים, חים

 הטלוויזיה, צוות שונים. חיים
 המעולה הצלם של בראשותו

ומ לחופים, יצא לאהן, פיטר
 אורח־חייהם את בצבעים ביא
שם. בעלי-החיים של

 8.35( אגם אמנות: •
 מדבר בצבע, שידור —

ויצי חייו סיפור :אנגלית)
ה הישראלי האמן של רותיו
יציר ומקורות בצרפת, יושב

 יצירות מובאות בסרט תו.
האמן. של רבות
:טלוויזיה סידרת *

שי — 10.00( גראנט לו
אנג מדבר בצבע, דור

 ילדים של בעיותיהם : לית)
 זה פרק של נושאו הפעם הם

שח בילדה, המדובר בסידרה.
 מצד שלחצים צעירה, קנית

מבי האולפנים ומצד הוריה
 הבית. מן לברוח אותה אים
שהו ילד, של סיפורו גם כך
 פנאי אין ולאמו גרושים, ריו

 מכך וכתוצאה כראוי, בו לטפל
 הילדה לאלימות. הילד פונה

 רוסי, עם מיוחד קשר יוצרת
טריביון. אנג׳לס הלום כתב

ב שיחה :דיון •
 שחור■ — 10.50( שניים

עברית). מדבר לבן,
בועות :בידור #

בצבע, שידור — 11.35(

:מחזמר
שישי, יום

 ג׳סיקה :אנגלית) מדבר
 בבית־החו- מצויה עודנה טייט
שו ניסיונות בה ונערכים לים,
 לה מציע האישי רופאה נים.

זו היא ובעיקבותיו נישואין,
מחז משני הצעה לאותה כה

 בארט השריף האחרים. ריה
 להתמודד מנסים דני, ועוזרו,

ב נקלעו שאליהן הבעיות עם
 הקודם. השריף עם תפקידם

ו דני, את לדובב מנסה פולי
 קורץ במבוכה. מתמלא הוא

 בבית-החו- ג׳סיקה את מבקרת
 כוונתה על לה ומספרת לים,

 בקליפורניה. להתגורר לעבור
נחטף. וונדי התינוק

זדוו11ו^
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 חסוד זה בידור: ,•
 שחור-לבן, — 8.03( שלי

 בעברית). מדבר
״ף מוס :בידור !•

לקראת
שידור:
!פנים שלוש

ם ו יוק )1.5( שישי בי
 האמריקאי הסרט גלילה רן

 לחווה׳/ פנים ״שלוט הנודע
האמ השחקנית של בכיכובם
 מד- ג׳ואן הנהדרת ריקאית

האוס ב״פרס שזכתה וורד,
 זה. בסרט הופעתה על קר"

 של סיפורה את מגולל הסרט
 מפיצול־חאי- הסובלת ה, ש א

אי פשוט, איש ובעלה, שיות,
 את להביו מסוגל שאינו כר,
 הסיבות ואת מחלתה סוג

 נו- הוא הסרט במאי לבך•
ג׳ונסון. נאלי

שחור-לבן, — 8.30(
ה ירחון, עברית): •מדבר

 סיפרות, בענייני הפעם עוסק
 (קלינוב), דור משה בהנחיית
ומשוררים. סופרים המראיין

מפתח איש :בידור •
שחור־לכן, — 0.30(

תוכנית עברית): -מדבר
פר המציגה חודשית, גידור
 ארץ־ישראל מתולדות שייה

 כיום החי אדם כאשר והישוב,
איש־המפתח. הוא

 :טלוויזיה סרט •
 10.40( חיינו את לחיות

 מדבר בצבע, שידור —
ה טלוויזיה, סרט :אנגלית)

 המבוסם המישפחה, בחיי עוסק
זה. בשם נודע מחזה על

מגפיים
8.30 שעת

שליש• יום
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עמוד :תעודה #
 שידור — 8.03( האש

עברית): מדבר בצבע,
האומות״. ״מישפט הפרק

כולבוטק צרכנות: #
שחור-לבן, — 0.30(

עברית). מדבר
 מוג- בידור :בידור *
שי — 10.00(קארלו טה
אנג מדבר בצבע, דור

ה הזמר בהשתתפות לית):
גריי. יואל נודע

קא :מתח סידרת •
 שידור — 10.50( נון

אנגלית): מדבר בצבע,
 בדמותו קונרד ויליאן השחקן

פר בעוד השמן, הבלש של
מיק פיענוח של נוצצת שייה

רצח. רה
65


