
עוני יום
10 .5

אר שלוש ילדים: •
 — 5.30( וחצי חמש בע

 מדבר כצבע, שידור
מח נירה עברית). ומזמר

 למנוע כדי כדחליל לשמש ליטה
הגי את להשמיד מהציפורים

 את מביאה היא כך אגב נה.
ואינשם. צ׳ומפי ישראל,

 חלו• :כידיוני מדע •
 שידור — 0.15( צי־החלל

 אנגלית). מדבר כצבע,
מטו להקת לתוך נקלעת הארגו

ה את וסופגת הקולטת סים
שלה. אנרגיה
 מזה צא בידור: •

 כצבע, שידוד — 8.03(
 שעשועון עברית). מדבר

ברקן. יהודה בהנחיית
 — 8.30( ״ף מוס •

עב מדבר בצבע, שידור
 וספרות. סופרים ספרים, רית).

 ,9.30+(אלמנה תיעוד: •
 עברית). מדבר שחור-לכן,

את החושף ואותנטי אישי סרט

 זכרונות ומעלה השכונות אנשי
 הנוראים. הימים על ומחשבות

ארז. ורדינה :כימאית סיפורו :סידרה >•
שי — 10.10( חייל של
אנג מדבר כצבע, דור

על לטלוויזיה עיבוד לית).
 מויירר. אנטון של רב־המכר פי

אפי שתי ובו כפול, פרק הפם
 העולם מילחמת ערב זודות.
 למיזרח־ סאם נשלח השניה
 תצפית. כקצין לשמש הרחוק,
 בבית. למתחים גורמת נסיעתו

נע וקורטניי אמילי של בתם
 סאם של בנו זנות. בעוון צרת

לימודיו. את מסיים
 הרב בירכת דת: •

 שחור- —10.40(הראשי
 שלמה הרב עברית). לכן,
 ליום- בירכתו את מביא גורן

הכיפורים.

רביעי יום
10 .7

 הכיפורים יום בערב
ה הטלוויזיה תשדר לא

חילו־ צופים ישראלית.

+ אלמנה :וכתה רייכנכך
9.30 שעה שני, יום

 30 בנות נשים, חמש של חייהן
 שש בני לילדים אמהות בערך,

 אחרי שנים שבע תשע, עד
 מי- בעיקבות לאלמנות שהפכו

 ה־ אסון לחמת־יום־הכיפורים.
 המשותף המכנה הוא מילחמה

 עריכה תסריט, תחקיר, היחיד.
רייכנבאך. ציפי ובימוי:

 כעיקכות מותחן: #
 שידור — 11.00( הפשע
 אנגלית). מדבר כצבע,

 בעיירה ורצח סמים של סיפור
 בתפקידים שלווה. אמריקאית
 ומיי- הארדינג פול הראשיים:

קיין. קל

שלישי יום
10 .6

— מורשה דת: •
 8.03( עמו כתוך הנשיא

עברית). שחור־לבן, —
עם משוחח נבון יצחק הנשיא

בשידו לצפות יוכלו ניים
הירדנית. הטלוויזיה רי

חחיש׳ יום
10 .8

 של יומנו :תיעוד •
 — 7.32( מצרי חייל

 עברית מדבר שחור־לכן,
 של חוזר שידור וערכית).

שג מיכה של המעולה סירטו
 בעיקבות למסע היוצא ריר׳
 במהלך יומן שחיבר מצרי חייל

 ושנה־ יום־הכיפורים, מילחמת
סופה. לקראת רג

סיכום :חדשות •
 הכיפורים ־ יום חדשות

שחור־לכן). — 9.00(
ה מיוחדת, חדשות מהדורת

 ה־ עם מיוחד ראיון כוללת
איתן. רפאל רב־אלוף רמטכ״ל,

 :טלוויזיה מחזה •
— 9.30( היער עצי כין

אנג מדכר שחור-לכן,
 שהתפרסם פאול, ג׳רמי לית).

 של שיחרורו למען במאבקו
ה מהכלא קוזנייצוב אדוארד
 טלוויזיה מחזה כתב סובייטי,
 קת- של קורותיו על המבוסס
 המחזה עלילת גיבור נייצוב.

 אלכסנדר הרוסי הסופר הוא
 סובייטי. בכלא העצור קוטסוב

ה הסופר נאבק שחרורו למען
 המזדהה קלמנטם, פול אנגלי׳

 את וחוגג הרוסי, הסופר עם
חו שקוטסוב ביום הולדתו יום
פול של דמותו את שלו. את גג

היער עצי כין :אלדרטון
9.30 שעה זזנזישי, יום

 אל- ג׳ון השחקן מגלם קלמנטם
מו פרומן פול והשחקן דרטון,

קוטסוב. בתפקיד פיע
כראמם :קונצרט •

 שחור־לכן). — 11.05(
דני הפסנתרן רון, יובל הכנר

 המערב- הקרן ונגן הקסטר אל
 מנגנים זיפארט, גראט גרמני

 שלישיית בראמם יצירתו את
 במול במי 40 אופוס הקרן

מז׳ור.

ש׳ יום שי
10 .9

 כת היידי יללים: •
 שידור — 3.00( ההרים
עברית). דיבור כצבע,

עב כיצד מספר הנסיעה הפרק
ל לרצונה, בניגוד היידי, רה

 חברה לשמש כדי פרנקפורט
המרו עשיר, אלמן של לבתו
שי בגלל גלגלים לכיסא תקת
תוק.

 :וראיונות בידור •
 פאר מני עם טובה שעה

 שידור — 9.15( ואורחיו
עברית). מדבר כצבע,

 גשר קולנוע: סרט •
 ■שידור — 10.15( ווטרלו
 אנגלית). מדבר כצבע,

 המפורסמות המלודרמות אחת
ב הקולנוע, בתולדות ביותר

 ורוברט ליי ויוויאן של כיכובם
ב מתרחשת העלילה טיילור.
 השניה, מילחמת־העולם תקופת

 ל- בן קצין, על מספרת והיא
ב המתאהב אצולה, מישפחת
 בעת פוגש הוא שאותה רקדנית
מהחזית. חופשה

שבת
10 .10

 :טלוויזיה סידרת •
 0.02( צרה לעת ידידים

 מדבר כצבע, שידור —
 הם יהלומים בפרק אנגלית).

עם ביחד קוסם מסתבך ידידים

אשהששרה אלכרשטיין:
9.15 שעה סוכות) שני(ערב יום

 בשוד הסידרה, גיבור הכלב,
יהלומים.

 :טלוויזיה סידרת •
 שידור — 10.00( דאלאס
אנגלית). מדבר כצבע,

 והיא, בעייה, יש יואינג לפאם
 על בובי לבעלה לספר האם

 ב־ שהתגלתה מחלה־תורשתית
לפ עלולה המחלה מישפחתה.

ש סו־אלן, של בבנה גם גוע
 רו־ אחיה של בנו בעצם הוא

ברט.
קווינסי :מותחן •

 כצבע, שידור — 10.50(
אנגלית). מדבר

ראשון יום
10 .11

ארץ :מולדת •
 שחור־ — 8.02( אהבתי

לכן).

שוי יום
10 .12

 מהדורת חדשות: •
 סוכות לערב ״מבט״

,/8.30.(
אמנות :תיעוד •

שי — 8.45( )3(כישראל
 עברית). מדבר כצבע, דור
 על- שהופקה בסידרה שני פרק
 מישרד־החינוך־והתרבות ידי

ב האמנות תולדות לסיקור
 של סיפורו זה בפרק ישראל.
בצל^ל.

 אחת אשה זמר: •
 שידור — 9.15( ששרה
עב ומזמר מדבר כצבע,
 אלבר־ חווה הזמרת רית).
יחיד. בתוכנית שטיין
ספי :קולנוע סרט •

 — 9.55( השעועים נת
 אנג מדבר ע,3צ3 שידור
 הבימאי של סירטו לית).
המצ הגירסה — סידני ג׳ורג׳
 אותו המחזמר של ביותר ליחה
אוס עם ביחד קרן ג׳רון כתב

 מתאר הסרט האמרשטיין. קר
 נהר ארבת על החיים אורח את

 ורומז ארצוודהברית, בדרום
 המסוכסוכת היחסים למערכת

 העלילה לשחורים. לבנים בין
מככ אהבה. בסיפור גם שזורה

 גריי־ קתרין קיל, הוארד : בים
גרדנר. ואווה סון

שלישי יום
*

13. 10
״מבט״ :חדשות י•
הסוכות חג למוצאי

.(9.00)
רמפול :סידרה •

שידור ■ — 9.45( חוזר
אנגלית). מדבר כצבע,
ויקטור : בידור #

חוזר רמפול מקקרן:
9.45 שעה שלישי, יום

:טלוויזיה סידרת •
שיי — 10.00( גראנט לו

אנג מדבר כצבע, דור
 מסתכסך רוסי הכתב לית).

 בנוגע שחור, שדה, כתב עם
ה של בגיטו האלימות לסיקור

 בלוס־אנ- השחורים תושבים
ג׳לס.
 כשניים שיחה דיון: •

 שחור־לכן). — 10.50(
 צבי י־ב־מ, מחשבות עורך
 אילן עם משוחח ינאי,
המחש של תפקידם על עמית

המודרנית. בחברה בים
כנסון :סידרה •

 כצבע, שידור — 11.20(
 נ■ בנסון אנגלית). מדבר

 העירבוביה מתאר בית־חולים
כני עם גטלינג, המושל בבית

לבית־החולים. בנסון של סתו

 שידור — 11.00( בורגה
אנג ומזמר מדבר כצבע,
ת)•  משלב בורגה ויקטור לי
 וירטואוזית, בקומדיה מוסיקה

המל גדולי על סאטירה תוך
 בהופעה הוקלט זה מופע חינים•

בשיקגו. ליין דרורי בתיאטרון

רביעי יום
10 .14

 האהבה ספינת •
 כצבע, שידור — 8.03(

אנגלית). מדבר
כי טלוויזיה: סרט #

 10.00( כהורות להכיר צד
 מדבר כצבע, שידור —

אנגלית).
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