יום רביעי

• כלכלה  :מהון להון
) — 11.05שחור-לכן(.
מגזין לענייני כלכלה ובורסה
בהנחיית יצחק טישלר.

16. 12
• מדע כידיוני  :חלו
צי־החלד ) — 6.15שידור
כצבע ,מדכר אנגלית(.



חלוצי־החלל נתקלים באש ה 
נורית מהכוכב ברומוס ומשמי
דים את הבסיס באמצעות תותח
התנועה הגלית.

,

י

יום שיש ■

18. 12

• סידרה  :צילה של
לואיזה ) —6.32שידור
בצכע ,מדבר אנגלית(.

• סידרה לילדים ול
נוער  :היידי כת ההרים
) — 3.00שידור כצכע,
דיבוכ עכרי( .הפרק השיבה

אלגרה מודיעה ללואיזה שהיא
עוזבת את מישפחתה ועוברת

הביתה .לקלרה קשה הפרידה
מהיידי ואביה מסביר לה שנסי 

האקדמיים של דיוויד פולוק
)גריגורי פק( ,פרופסור אמרי 
קאי לשפות עתיקות המרצה
באוכספורד ,משתנים לבלי הכר
כאשר הוא מתבקש לרגל אחרי
איל־הנפט הערבי נג׳ין בשרא-
ווי ,למען שלום העולם .תמורת
סכום של  90אלף דולר הוא
מנסה לפענח כתובת עתיקה,
המופרעת על־ידי פגישה קצרה
עם אשת איל־הנפט ,יסמין
אזיר )סופיה לורן( .השאר
כבר ידוע לצופים.

• כפייה :פסוקים ל
שכת ) — 11.55שחור-
לבן ,כתוב מאוייר ומדכר
עכרית( .נסיון לכפות פסוק
מקורות יומי על אזרחי-ישראל
הדתיים ,המחללים את קדושת־
השבת והצופים בטלוויזיה ביחד
עם אלה הכופרים בקדושתה.

שבת

19. 12
• סידרה  :ידיד לעת
צרה ) — 6.02שידור כ
צבע ,מדבר אנגלית(.
בפרק תיקון טעות עוד אחת
מעלילותיו של כלב הטלוויזיה
המופלא ,המסייע לאנשים שו
נים ברחבי ארצות־הברית .ה 
פעם משחרר הכלב רקדנית
הנחטפת מטעמים פוליטיים.

• דת  :דינים ,מינה־
גים ושירים לחנוכה )8.00
 -שחור־לכן( .תוכנית ל 

סגל :רולטה רוסית
יום רביעי ,שעה 10.05

פאריס מתכננת רודה להוכיח
לבעלה ,החי בנפרד ממנה ,כי
היא רחוקה מלהיות אדם משע 
מם .כשג׳ו פולט משהו בכיוון
זה ,מתיישבת רודה עם אחותה
ברנדה והגורל מוביל אותה
להגשמת חלום־חייה — שיחה
עם וודי אלן בטלפון.

!

יום חחיש•

17. 12
• סרטים מצויירים :
מיקי ודונאלד )— 5.30
שידור כצבע ,סדכר אנג
לית( .סידרה של סרטים מצד
יירים המפגישים את הצופים
עם דמויות מוכרות מעולמו של
וולט דיסני.

• מידע  :לקראת שי
דור ) — 8.50שחור־לבן(.
תוכנית בשחור־לבן על סירטי
הצבע שיוקרנו בשבוע הבא.
מנחה  :דליה מזור.

• תעודה  :התמודדות
) — 10.10שחור-לכן(.

ארבעה סיפורים של עיוורים
המתמודדים .עם נכותם ועם
הדעות־הקדומות של החברה.

דרמה שאותה חיבר לארי וייס,
המספרת על מערכת יחסים
רגישה שמתפתחת בין נער
צעיר )״לוליט״( ובין אשד.
מבוגרת .בתפקידים הראשיים:
פטרישיה הייס ובובי קולינס.
הסרט נעשה בהפקת טלוויזיית
יורקשייר הבריטית.

• תוכנית אולפן  :דיל
מה ) — 10.25שחור־לכן(.
מישדר אתיקה בהנחייתו ה 
מעולה של ירון לונדון.

כנסון
• סידרה :
) — 11.15שידור כצכע,
מדכר אנגלית( .מתוך סקר
דעת־קהל עולה של־ 19אחוז
מהבוחרים אין מושג מיהו ג׳ון
גטלינג ,מושל־המדינה .פיט
מציע שהמושל יפנה אל האז 
רחים באמצעות שיחה ליד
האח ,שתוקרן בטלוויזיה .בערב
השידור מתרחשת מאחרי הקל 
עים דרמה בין מרסי לבין
הבימאי ,הגורמת למושל לשאת
את דבריו.

)כן ל ש בו ר(
ש בי ת ת 
ה■ מאי □
ב ־ 1948
סירסו התיעודי של יוזודה
)״ג׳יאד״( נאמן על ״מרד ה
ימאים״ ,שהתחולל ב״,1951
ושהיה אחד מגילויי״המרי ה 
אחרונים של הנוער העברי,
במאבקו מול מנצלי פימת-

יום שני
21. 12
• מדע כידיוני  :חלו־
צי־החלל ) — 0.15שידור
בצכע ,מדכר אנגלית(.

מסך ,שירה וקולנוע.

• סידרה  :דאלאס
) — 10.10שידור כצכע,
מדכר אנגלית( .ג׳יי אד

• תעמולה  :עם לכדד
ישכון ) — 8.25שחור■
לכן( .סרט המבוסס על מוצגים

מותחן המספר על מירוץ נגד
הזמן ,כאשר ראש־ממשלת ברית
המועצות נמצא על הכוונת,
בעת ביקורו בוואנקובר .המשי 
מה נמסרת לאיש המישטרה
הקנדית ,שאותו מגלם השחקן
ג׳ורג׳ סגל .לידו מככב גורדון
ג׳קסון•

■א ב ר ע כ ען!

 9שעשועון :צא מ
זה ; — 8.08שידור כצכע,
מדבר עכרית(.
• תרכותון  :שמונה
וחצי ) — 8.30שידור כ
צבע ,מדכר עכרית גכו■
הה( .מגזין לענייני ריקוד,

• סידרה  :רודה )8.03
— שידור כצבע ,מדבר
אנגלית( .בפרק סופשבוע ב

• סרט :רולטה רו
סית ) — 10.05יטידור
כצכע ,מדכר אנגלית(.

• דרמה  :סערה בכוס
שכורה ) — 0.30שידור
כצכע ,מדכר אנגלית(.

קפטן גידעון מתכנן למשוך את
כוכב השביט למלכודת .חלוצי-
החלל נקראים להשמיד את
כוחו האווירי.

ללונדון הבירה .לואיזד ,שמחה
ומקווה שיחסיה עם אחיה יש 
תפרו עתה ,אך היא מגלה שגם
הוא החליט לנסוע ללונדון.

ודגמים המוצגים בבית־התפו*
צות .הסרט מנסה לבחון כיצד
התקיים עם ישראל בגולה ובנה
חיים שלא הושפעו מהחוץ,
אלא במעט.

סידרת טלוויזיה בת  8חלקים,
שתשודר יום אחרי יום.

דקדאזז שיחו•

לי וורד :אורסון וולם
מוצאי־שבת ,שעה 11.20
עתה של היידי הכרחית .הוא
מבטיח לה ביקור אצל היידי.
היידי מאושרת לחזור להרי־
האלפים ולהיפגש עם סבה
ומכריה.

צופי הטלוויזיה הדתיים ,המכי 
רים כבר את המינהגים ואת
השירים של חנוכה ,ולאלה
שאינם מכירים ולא רוצים
להכירם.

• סרט ערכי  :יוצר
הכוככים ) — 5.32שידור
כצבע ,מדכר ערכית(.

• סידרה  :המלון של
פולטי ) — 8.30שידור
כצבע ,מדבר אנגלית(.

סעיד הוא שחקן בתיאטרון
שולי ,וכאשר ניתנת לו האפ 
שרות לשנות אווירה ולעבור
לעולם הקולנוע ,הוא אינו
מהסם ,למרות שהדבר קשור
בניתוק כל הקשרים עם ארוסתו
ועולמו הקודם .כאשר הוא
מגלה שהחיים בקולנוע אינם
כה מלהיבים כפי שתיאר ל 
עצמו ,כבר מאוחר מדי .מככ
בים  :מחמוד יאסין ,טוהר
רמזי ,נאחד ג׳אבר.

הסידרה הקומית המעולה ,החד
שפת את המזג האנגלי והאב-
סורדים שבו.

• כידור :שעה טוכה
עם מני פאר ואורחיו —
 — 0.15שידור כצכע,
מדכר עכרית ולעיתים
אנגלית( .תוכנית הבידור ו
הראיון היוקרתית של הטלוויזיה
הישראלית ,בהפקת אהרון גולד־
פינגר.

• סרט קולנוע :ער־
כסקה  — 10.15) :שידור
כצכע ,מדכר אנגלית(.

גריגורי פק וסופיה לורן מככ 
בים בסירטו של סטנלי דונן,
המבוסם על הרומן הצופן מאת
!ורדון קוטלר .חיי השיגרד

מבט
ספורט :
•
ספורט ) — 0.30שחור■
לבן(.
• מותחן  :אורסון
וולס — עולם המיסתורין
) — 11.20שידור כצבע,
אנגלית( .הסרט
מדכר
חשדות מספר על פסנתרנית
קונצרטים ,המנסה להפליל את
בעלה כבוגד במולדתו .על־פי
סיפורו של נורמן אדוארדס,
ובכיכובה של ג׳ניס רול.

יום ר א שון
2 0 . 12
• דת  :הדלקת נר רא 
שון של חנוכה )— 8.03
שידור בצבע ,מתפלל כ־
עכרית( .החלק הראשון מ־

מחליט שהחזרת בובי למישרד
היא הדרך הטובה ביותר להו 
ציא ממנו את האב ,ג׳וק .באותו
זמן הוא זומם להביא לקידומה
של פאם בעבודתה ,כדי להח 
מיר עוד יותר את הבעיות
בחיי-נישואיהם ,ובכך להסיח
את דעתו של בובי מענייני־
העסק .פאם מקדישה יותר ויותר
זמן לעבודתה כדי לשכוח את
כאבה .דיי מוצא שוב אהבה,
כאשר שבה אליו מנה קאלוור.

• תוכנית אולפן  .:זה
הזמן ) — 11.00שחור־
לכן(.

יום ש לי שי
22. 12
• תוכנית ילדים  :מר־
ציפר ) — 5.30שחור־לכן
ו/או צכע ,מדכר עכרית(.
תוכנית מגאזינית בעריכת פי 
לים בלוד ,רעייתו של חבר
הוועד־המנהל של רשות־השי-
דור דניאל בלוד.

• תרכות :מגזין ל
אמנות ) — 7.00שחור■
לכן ,מדכר ערכית( .ב
תוכנית (1) :אישים בקולנוע
— הזמרת צבאה ) (2להקת
הקליק ) (3בתערוכה ) (4בקול 
נוע ) (5מיבזק־ידיעות .תוכנית
זו של הטלוויזיה הערבית היא
דוגמה לעורכי התוכנית העב 
רית שמונה וחצי כיצד ניתן
להפיק תוכנית מעולה בנושאי
תרבות.

אשל :מרד הימאים
יום חמישי )(24.12
הנצחון של מילחמת תש״ח.
גיבור הסרט הוא רב-החובל
נימרוד אשל — מראשי המור
דים ודוברם .את הסרט הפי
קה מאיה דוקלר .הוא יוקרן
ביום חמישי ,ה־ 24בדצמבר,
בשעה  9.30בערב.

• לימוד  :סלם ותעלם
) — 8.08שחור־לכן(.
• כידור  :עוד להיט
) — 8.30שידור כצכע,
מדכר ומזמר כלשונות
לועזיות( .שירים לועזיים מ־
מיצעדי־הפזמונים.

• מולדת :נקודת חן
) — 8.50־טידור כצכע,
מדכר עכרית של נהגי
אג״ד( .קולו של אורי דביר
מצליח להכהות את הנופים
הציבעוניים והיפים שמוצגים
בסידרה זו.

• צרכנות  :כלכוטק
) — 0.30שחור־לכן(.
תוכנית הצרכנות של הטלוויזיה
הישראלית ,ששיאה הוא בקטע
שבו מוצגים מחירים שונים
של אותו מיצרך.

• סרט קולנוע :קני
דיד ) — 10.00שידור ב■
צכע ,סדכר אנגלית(.
נוסח טלווייזוני לסיפורו הסא 
טירי של הוגה־הדיעות וולטר.
איאן אוגלבי מגלם את דמותו
של קנדיד .באמצעות סיפור
חייו הדרמטי של קנדיד ,גיבור
הסיפור ,תוקף וולטר את ה־
כנסיה הקתולית ,את מוסכמות
החברה ,את דרכי המחשבה
שהיו נהוגות בתקופתו ,ובעיקר
את הפילוסוף הגרמני גוטפריד
וילהלם לייבניץ.
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