יום רביעי
25. 11
• מגזין לנוער :שמי
ניות כאוויר )— 5.30
שחור־לכן — מדבר עב
רית(.
• סידרה  :צילה של
לואיזה ) — 0.32שידור
כצבע ,מדבר אנגלית(.
בהפגישה נפגשת לואיזה עם
אחיה הבכור ,אנתוני ,המגיע
אף הוא לאחוזה ,ועם חברתה
החדשה ,אלגרה ,בתם של
בעלי־אחוזה שכנה.

• סרט קולנוע  :פרי
חה ושלכת )— 10.05
שידור כצבע ,מדבר אנג
לית( .השחקן ג׳יימס מייסון
ולצידו השחקנית סוזאן ג׳ורג׳

קלרח ,היידי וקלרה מוזמנות
לבקר בביתה של סבתא קלרה,
המחבבת את היידי השובבה.
היידי משתפרת בלימודיה ,ו
יחסיה עם קלרה מתהדקים.

לית( .הפרק שומרי היער
מספר על מאבקם של השומרים
בהכחדת חיות המשתלבת בהר
עלת ילד ,הניצל בעזרת הכלב
גיבור הסידרה.

* סרט ערכי  :על פר
שת דרכים ) — 5.30שי
דור כצבע ,מדבר ער
בית( .הסרט מספר על נערה

 +סידרה  :ספינת ה
אהבה ) — 10.30שידור
כצבע ,מדבר אנגלית(.

)נוארה( בת למישפהה שבה
רודה האב באם ובילדיו .נוארה
מנסה לחיות על פי עקרונות
מודרניים יותר של אהבה ו
שוויון ,הנוגדים את ערכי-
מישפחתה .משתתפים בסרט :
מרוות אמין ,חוסיין פאהמי
ואחרים.

• סרט קולנוע :קיסר
וקליאופטרה )— 0.15
שידור כצבע ,מדבר אנג
לית( .סירטו של גבריאל פס 
קל ,המבוסם על מחזהו של
ברנרד שאו .בתפקידים ראשיים

 +מותחן  :עולם ה-
מיסתורין של אורסון וולס
) — 11.20שידור כצבע,
מדבר אנגלית( .עוד אחד

י

מייסון וקופלנד  :פריחה ושלבת
יום רביעי,׳ שעה 10.05

י

רווק הולל )דק רמבו( ,המספר
לנערתו)ברבי ב-נטון( כי נותרו
לו חודשי חיים ספורים לחיות
כדי להתחמק מנישואין ,נדהם
לגלות כי הבדייה הפכה למצי
אות .אלינור גרדנר )ברברה
ראש( היפה והגדושה ,שבה
למסע נוסף על סיפון האוניה
בתיקווה שהקפטן סטואיג יע
זור לה להסתגל מחדש לחיי-
רווקות .אלא שהוא אינו מפרש
נכונה את כוונותיה ומתאהב
בה .מתיקה ג׳ימס )קרסטן
קאופמן( וטרי גיבסון )טימותי
מרפי( ,בני העשרה ,עולים על
סיפון־האוניה בהחלטה נחושה
להשתמש בדירת ירח־הדבש.
אך קפיטן סטובינג מקבל מיברק
מאבי הנערה ,ארנולד ג׳יימס
)פרנק אלתר( ,סגן נשיא-
החברה ,וכל אנשי הצוות עו
לים לסיפון בנסיון להרחיק
את שני הנאהבים זה מזה.

ממכוש  :חיים שבאלה
יום שלישי ,שעה 10.00

מסיפורי־המתח המובאים בידי
אורסון וולס ,ומלווים במוסר
ההשכל שלו .סרט זה מבוסס
על סיפור מאת המחבר או׳ ,
הנרי ,בכיכובו של אלי ולאף.

מתמלאים בצער ,כאשר מתברר
שיש בכוונת המושל לשגר את
בתו לפנימיה.

יום ראשון

יום שני

29. 11
• אהבת מולדת  :ארץ

30. 11
•

בידור  :צא מזה

)כלבי הקש( ודיאנה קופלנד
מופיעים בתפקידים הראשיים
בסירטו של הבימאי פיטר
האמונד .הסרט מבוסס על מח
זהו של ביל ניוטון ,שגם חיבר
את התסריט לסרט .העלילה
מספרת על חייה של מישפחה
המתגוררת בצפון־אמריקה.

ארגז :מבט שני
יום שני ,שעה 9.30

יום חמישי

• מישדר אולפן :זה
הזמן ) — 11.00שחור-
לכן ,מדבר עברית( .תוכ

26. 11

ניתו של דויד מיכאליס בהנ
חיית רם עברון.

 +סרטים מצויירים :
פנטסיה כארץ הפלאות
) — 5.30שידור כצבע,
מדבר אנגלית(.
 +סרטים מצויירים :
מיקי ודונאלד )— 0.00
שידור כצבע ,מדבר אנג
לית( .סידרה של סרטים מצו

יום שלישי
1. 12

יירים בצבעים ,שכוכביהם הן
הדמויות המוכרות מעולמו של
וולט דיסגי.

• תעודה :עלייתו ו
נפילתו של השאה הפר
סי ) — 0.30שידור כצ
בע ,קריינות עברית(.
סרט המספר על עלייתו של
השאה הפרסי ,ומתאר את נסי
בות שהביאו לנפילתו ולמהפכה
בארצו .הסרט שזור בראיונות
עם השאה ,עם שאד,פור בחטי-
אר ,ובקטעים תיעודיים המספ
רים על שילטונו של אבי ה
שאה.

יום שישי
27. 11
-

סידרה לילדים :
•
היידי כת ההרים )3.00
— שידור כצבע ,דיבוב
בעברית( .בפרק סבתא של

 +לימוד  :סלם ותעלם
) — 8.03שחור לכן ,מד
בר ערבית( .והפעם — על

לונדון וצוות  :דילמה
יום ראשון ,שעה 10.25
מככבים ויוויאן ליי ,קלוד ריינס,
סטיוארט גריינג׳ר ופלורה רוב־
סון .העלילה מספרת על אהבה
דמיונית בין יוליוס קיסר לבין
קליאופטרה מלכת מצרים .קיסר
מוצג כמדינאי מזדקן ,נבון
ולמוד נסיון ,המשמש לקליאד
פטרה ,מלכת מצריים הצעירה
והאימפולסיבית ,מדריך רוחני
יותר מאשר מאהב.

שבת
28. 11
• סידרה לילדים :
ידיד לעת צרה )— 0.02
שידור כצבע ,מדבר אנג־

אהבתי ) — 8.03שידור
כצבע ,מדבר עברית(.
בשידור חי משדודבוקר ,לציון
יום השנה לפטירתו של דויד
בן־גוריון.

• סידרה  :כנים ואוה 
בים ) — 0.30שידור ב
צבע ,מדבר אנגלית(.

בעלה של קלרה תוקף באכז
ריות את פול .אמו של פול
לוקה בסרטן.

© מישדר אולפן :דיל
מה ) — 10.25שחור לכן,
מדבר עברית( .גם תוכנית

זו ,שבהנחיית ירון לונדון,
עוסקת באתיקה של מיקצוע
הרפואה.

* סידרה :בנסון )11.20
 שידור בצבע ,מדבראנגלית( .שם הפרק  :פנימיה.

כל אנשי

צוות

בית־המושל

) — 8.03שידור כצבע,
מדבר עברית(.
• תיעוד  :מבט שני
) — 0.30שחור לכן ,מד
בר עברית( .הכתבה המור
חבת עוסקת בשאלה אם הוח 
מצה ההזדמנות לפתח ולבסס
את היישובים האזרחיים בנגב.
את הכתבה הכין הכתב יצחק
ארגז ,תוך תיאור תנופת-
הבינוי בשטח לצורף הצבתם
מחדש של יחידות ,צה״ל שיש 
לימו את פינויין מסיני באפריל
 .1982הכתבה עוסקת גם בנושא
שמירת איכות הסביבה ,החי
והצומח בנגב.

* סידרה  :דאלאס
) — 10.10שידור כצבע,
מדבר אנגלית( .הפרק מים
אלי מצילה את המצב.

כלי מוסיקה איסלמיים כמו
העוד ,הרבאבה והקאנון .חלק
מכלים אלה יוצגו בתוכנית
על ידי שייקה אופיר וידידו
המוסיקאי.

• בידור  :החבובות
מארחות את ואלי כוג
) — 8.25שידור כצבע,
מדבר ומזמר אנגלית(.
אורחת התוכנית היא ואלי
בוג ,המופיעה בספר השיאים
של גינם כמי שפתחה את
ההופעות הפומביות בדיסני־
לאנד.

• צרכנות  :כולבוטק
) — 0.30שחור לכן ,מד
בר עברית(.
• בידור ונוסטאלגיה :
חיים שכאלה )— 10.00
שידור כצבע ,מדבר עב
רית( .תוכנית הנוסטאלגיה

של הטלוויזיה ,שבה פעם נוספת
אל המסר .גיבורה הפעם הוא
איצ׳ה ממבוש מעין־הוד.
_

_

_
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