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 חלוצי :כידיוני מדע •
 ב- שידור — 6.15( החדל
אנגלית). מדבר צבע,

 מכו- מתרחקת ארגו החללית
כב־השביט.

 של צילה :סידרה •
שידור — 6.32( לואיזה

ששת או׳טול:
10.05 שעה רביעי, יום

אנגלית). מדכר בצבע,
 לואי־ מתכננת הרכיבה בפרק

 היא כאשר באלגרה, לפגוע זה
 הפוני סוס על לרכב מציעה

ב מחבלת שהיא אחרי שלה,
 במקום אך — האוכף קישורי
ו עצמו הפוני נפגע אלגרה,
להורגו. נאלצים

 8.03( רודה :סידרה •
 מדבר כצבע, שדור —

אנגלית).
תצפית :מגזין •

שחור־לכן). — 8.30(
 טבע, בענייני דו־שבועי מגזין
 אינו אשר וטכנולוגיה, מדע

 המגזין־ עם להתמודד מצליח
ה בשידורים המוקרן התאום,
ערביים.

 :טלוויזיה סרט •
 שידור — 10.05( ששת

אנגלית). מדבר כצבע,
ש מעולה, טלוויזיוני עיבוד
והתסרי המשורר הכין אותו
 אדריאן השמאלן הבריטי טאי

 של הישן לסיפורו מיטשל
 קתזו. רובינזון דפו דניאל
בקונ מתמקדת העלילה הפעם
 וששת, קרהו שבין פליקט
שני שבין הקונפליקט כאשר

 של עיניהם דרך מוצגים הם
 מי- של בגירסתו בני־זמננו.

 השחור האדם מפגין טשל
 תגר וקורא ותבונה פיקחות

 של ההתנשאות תחושת על
 כאשר ויוצא הלבן ה,אדון׳

פי השחקן העליונה. על ידו
 תפקיד את מגלם או׳טול טר

 מעורר כיצור קרהו, רובינזון
 ראונד- ריצ׳רד בעוד רחמים,

הצי לערכי מעל מתעלה טרי
המערבית. ביליזציה

שי יום חי ח
12 .10

 :מצויירים סרטים •
 — 5.30( ודונאלד מיקי

אנג מדבר כצבע, 'בידור
ב מצויירים סרטים לית).
 ד,דמויות של בכיכובן צבעים

 וולט של מעולמו המוכרות
דיסני.

 השומרים :תעודה •
שי — 10.10( הגחלת על

עברית מדבר כצבע, דור
 סידרת מתוך אחד ורומנית).

 שהטלוויזיה תיעודיים, סרטים
 רומניה על ייצרה הישראלית

 היהודית התרבות במשמרת —
חש על — אירופה במהרה

 שאירחה רומניה, ממשלת בון
הישראלי. הטלוויזיה צוות את

שי יום שי
12 .11

 כת היידי : סידרה •
 שידור — 3.00( ההרים
עברי). דיבוב כצבע,

 חוששים רפאים רוח בפרק
 ש- בפרנקפורט הבית דיירי

 ה־ לביתם. חודרת רוח־רפאים
 עברי מלל — (דאבינג דיבוב

 בלועזית) שפתיים בתנועות
ביקורת. לכל מתחת הוא

 נערה ערכי: סרט •
 האהבה אחרי המחפשת

 כצבע, שידור — 5.32(
ה נג׳ואן, ערכית). מדבר

 הרומן את עיבד פינטר רולד
 לכל להעניק והשתדל לתסריט

המע בן (נער מהדמויות אחת
 ל- מפונקת בת הנמוך, מד

קול עומק אצילית) מישפחה
 בפרס זכה הסרט משלה. נועי

.1972 קאן, בפסטיבל הגדול

ת ב ש
12 .12

 של המלון : סידרה •
ר — 8.30( פולטי דו  שי
אנגלית). מדבר כצבע,

 הבריטית בסידרה נוסף פרק
גי משתתפים שבה המעולה,

ה הסאטירה התוכנית בורי
פייטון. מונטי בריטית

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

 בדרן להחליף מסכים גופר
 לכוכבות שדרכו וסבור חולה

 מגלה הוא אך לפניו, סלולה
ה אינם שלו מיתרי־הקול כי

במופע ביותר המבדר גורם
בד־ היוצאות אחיות, שתי

קופידון של חיציו אש:
9.30 שעת ראשון, יום

הקט ואחותה אמה עם חיה
 אביה עזיבת בשל סובלת נה,
 כי בתיקווה וחייה הבית, את

 להתגורר אותה ויקה יחזור
 לכפר כשמגיע בקאהיר. עימו
 מתאהבת היא מקאהיר אורח

מפ מג׳ודי, הוא האורח בו.
 את לבדוק שבא חדש קח

 מג׳ו־ בכפר. המיכרה חשבונות
 שהמיכרה כדי הכל עושה די

 קשה משימה — כראוי יתנהל
והמושחת. הקטן בכפר
 עם ערב בידור: •
שי — 0.15( כשן יגאל
 ומזמר מדבר כצבע, דור

 שבד, תוכנית־בידור, עברית).
 ספי הליכוד בדרן מתארחים

 יצחק אקשטיין, גרי ריבלין,
 ולהקת דותן דודו קלפטר,
ברוש.
ה קולנוע: ו:רט •

 שידור — 10.05( מקשר
אנגלית). מדבר כצבע,

 הבימאי של המעולה סירטו
 בכיכובם לוסי, ג׳וזף האנגלי

 כריס־ וג׳ולי בייטם אלן של
 רומן על מבוסס הסרט טי.

 האטליי, פי׳ אל׳ חיבר אותו
המעמ שבין ביחסים העוסק

הא־ המחזאי באנגליה. דות

 מגיעות יחדיו, לשיט רך־כלל
 אחת של בעלה בלוויית הפעם
 הרפת־ על לו כשנודע מהן.

 קודמים, במסעות קאותיהן
מנ שהיא באשתו חושד הוא
 הסיפון על בסתר. רומן הלת
 על הלומדת אלמנה, גם עולה

ש אחרי החיים ועל האהבה
רומנטית. בהפתעה זוכה היא  ה־ עולם מותחן: •

 וולם אורסון של מיסתדרין
כ שידור — 11.20(

 אנגלית). מדבר צבע,
ש הרומנטיקה, סדרות שונאי
 מעניקים אינם האהבה ספינת

 סרטי- והאוהבים דבר, להם
 בעודי רב עניין ימצאו מתח,
 של האנתולוגיה מסרטי אחד

מות — הפעם וולס• אורסון
 סיפור על המובסס קצר חן

הנרי. או׳ הסופר מאת

שון יום א ר
12 .13

קטן בית :סידרה •

פק וגרגורי לירן סופיה
)18.12( שישי יום

וורבסקה שידור: לקראת
 של בכיכובם ״ערבסקה״, הסרט יוקרן )18.12( שישי ביום

 לסוכן- באוכספורד, מרצה פק, הופך בסרט פק. וגריגורי לורן סופיה
סופיה את פוגש הוא במהלכה תיכונית, מיזרח ריגול בפרשת חשאי
ליה•

 שידור — 5.40( כערכה
אנגלית). מדבר כצבע,

 הנערים מנסים המגיפה בפרק
לעיי לעזור וג׳ונתן צ׳ארלם

במגיפה. שנפגעה רה
אה ארץ מולדת: •
 שחור־לכן). — 8.03( בתי

 בהנחיית פטריוטית תוכנית
המופ חיצים עם שלו, מאיר

 בהערות הממשלה, כלפי נים
ומרואייניו. המנחה של אגב

 חי■ : טלוויזיה סרט •
 — 0.30( קופידון של ציו

אנג מדבר כצבע, שידור
ו באשה המטפל סרט לית).

והג ברכבת, הנפגשים בגבר
 לארוחה. האשד, את מזמין בר

 ביילי, רובין מככבים: בסרט
 בלנד מרג׳ורי ד,ולוואי, ג׳וליאן

 הסרט של אורכו אש. ולסלי
דקות. 52

דיל אולפן: תוכנית •
שחור־לכן). —10.25( מה

 של בתוכנית־האולפן המעולה
בהנח הישראלית, הטלוויזיה

לונדון. ירון של ייתו
כנסון :סידרה •

המקשר כייטס:
10.05 שעה שישי, יום

 בצבע, שידור — 11.10(
הדי בפרק אנגלית). מדבר

העי מיועצי אחד מערב רה,
 את גטלינג המושל של תונות
בנו טיפול של בפרשה בנסון

 ביחד הרוסות, ממישפחות ער
המושל. של בתו קטי, עם
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 מזה צא :שעשועון •
כצבע, שידור — 8.03(

בעברית). לבדר מנסה
 בהנחיית בידורי שעשועון

עו מקומו שאת ברקן, יהודה
 (״צ׳ח־ דודו שוב לתפוס מד

 הטלוויזיה עובדי טופז. צ׳ח״)
 השעשועון את לכנות החליטו
מזה...״ ״צ׳ח־צ׳ח בעגתם
ו שמונה קולנוע: •
כ שידור — 8.30( חצי

 עברית). מדבר צבע,
לענ הפעם תוקדש התוכנית

או הוא המנחה קולנוע. ייני
מגי תתחנחן ולידו קליין, רי

 טל הקבועה, התוכנית שת
נתיב.
דאלאס :סידרה •

 כצבע, שידור — 10.10(
 אלי מיס אנגלית). מדבר
יום־ד,ול לרגל בעצב נתקפת

ה יואינג בן גארי, של דתו
 עצבונה את ומחליפה גולה,
ו גארי כי מגלה היא כאשר

 בדאלאס, מתגוררים גרושתו
 מים מחדש. להינשא ועומדים

 בסוד הדבר את שומרת אלי
 הנמצא אר, ג׳יי של מפניו

 עם ביחד בנסיעת־עסקים
קריסטין.

 זה :אירוח תוכנית •
 שחור־ — 11.00( הזמן
לירדן. לעבור הזמן זה לכן).

שי יום לי ש
2 .15

ותע סאלם :לימוד •
 שחור־לכן, — 8.03( לם

ועברית). ערכית מדבר
 בחיפוש עסוק אופיר שייקח

מישפחתיים. שורשים אחר
 החבובות :בידור •

ר — 8.28( מארחות דו  שי
 אנגלית). מדבר כצבע,

 השחקן את מארחות החבובות
 כוכב מור, (״המלאך״) רוג׳ר
בונד. ג׳יימס סרטי
0.00( מבט :חדשות •

חד מהדורת לכן). שחור־ —
יע של בהגשתו יומית שות
רז. ושרי אחימאיר קוב

כולכוטק צרכנות: •
שחור־לכן). — 0.30(

 צרכנות, לענייני שבועי מגזין
וכינים. איכות־חיים

הדיבוק :דראמה •
10.20( חוזר שידור —
 מדבר כצבע, שידור —

 בריטית גירסה אנגלית).
 היהודי המחזה של מעולה

לפני הוקרנה אשר הדיבוק,
 הישראלית. בטלוויזיה כשנה .

 מככבים הבי־בי־סי בגירסת
וולף. וג׳יזל מרקס לואיס


