
רביעי יום
12 .3 0

 חלוצי- בידיוגי: מדע •
 שידור — 6.15( החלל

אנגלית). מדכר בצבע,
 כוכב־השביט של ההגנה תותחי

 בקור לפעול מסוגלים אינם
 כוכב- של בטבעות השורר
 !נפגעת האוגו שבתאי. הלכת

 והצוות בה, שפורצת מדליקה
הסיפון. את נוטש
היא מי :סידרה •

שידור — 6.32( מי
 אנגלית). מדכר בצבע,

 את לשכנע מנסה הצעיר דיק
 בחזרה אותו ישלח שלא אביו

 לו מסביר פיל, האב, לפנימיה.
 היפים הם בילדות שהחיים
 זו אמירה כדי ותוך ביותר,

 הבן, של דמותו את האב לובש
מח שהוא אבן־הקסמים בעזרת

 מנצל הצעיר דיק בידו. זיק
מבו להפוך ומבקש המצב את
 בדמות האב, האבן. בעזרת גר

 התנגדות כדי תוך נשלח ילד,
 המרוצה והבן הבן פנימיית אל

בבית. נשאר
רודה :סידרה +

 כצכע, שידור — 8.03(
 קו- סידרה אנגלית). מדכר

למישפחה. מית
המעגל :תיעוד •

 שחור־ — 8.30( הפנימי
 בת בסידרה ראשון סרט לבן)♦

בנוש העוסקת פרקים, ארבעה
 גופו, באדם: הקשורים אים

 הפרק ביקום. וגורלו נפשו
 של כוחם על מספר הראשון
 על והשפעתם מרפאים צמחים

האדם. של ורוחו בריאותו
 איש :סרט־קולנוע •

 שחור■ —10.05( הערבה
 אנגלית). מדבר לבן,

 בי ססיל וביים שהפיק מערבון
 כוכבי .1936 בשנת מיל דה

 ג׳יימם קופר, גרי הם הסרט
 העלילה ארתור. וג׳ין אליסון

 מילחמת-האז- בתום מתרחשת
 והיא בארצות־הברית, רחים

 היוצאים שלושה על מספרת
 מהם אחד רכבודנשק. ללוות
 השני האינדיאנים, בידי נתפס

 כל את מסבכת ונערתו מאוהב
במתכווו. שלא העניין
״ פסוקו*של■ דת: •
שחור■ — 11.55( יום

 ובקריאה). באיור לכן,
 המעיין את המעורר יומי, מדור

יש עם שמסורת למחשבה, בו
 1500 לפני אי-שם נעצרה ראל

שנה.

חמישי יום
12 .31

 :מצויירים סרטים •
 — 5.30( ודונאלד מיקי

אנג מדבר כצבע, שידור
 עם מצויירים סרטים לית).

 וולט של המוכרות הדמויות
דיסני.
להי חגיגת :בידור •

שי — 0.30( 1081 טי
 ומזמר מדבר כצבע, דור

 מיטב בתוכנית אנגלית).
 בין החולפת. השנה להיטי

לה קארנס, קים המשתתפים:
 פיל וונדר, סטיבי פוליס, קת

 אלטון האריסון, ג׳ורג׳ קולינס,
 העזובים. והחתולים הקווין ג׳ון,

 השיר את גם כוללת התוכנית
 לנון ג׳ון הקליט שאותו אשה,
נרצח. בטרם קלה שעה
אמונה :תעודה •
 — 10.20( באסיה ורוח

אנג מדבר כצבע, שידור
 (חיים אטנבורו דייוויד לית).

חד סידרה מגיש אדדות) עלי
המס פרקים, שמונה בת שה,
 ואמונות תרבויות על פרת

בדרום־מיזרח שמוצאן קדומות

הטלוויזיה בשידורי שינויים  מספר הראשון בפרק אסיה.
 נידחות פינות על אטנבורו

המא אנשים ועל באינדונסיה,
מהדוחות. מוצאם כי מינים
 להון מהון משק: +

שחור-לבן). — 11.20(
 כלכלה, בענייני שבועי מגזין
 יצחק המנחה העביר אליו

 והעייף הלבן הפיל את טישלר
מכולבוטק. שלו

כמעט :חדשות •
 שחור* — 11.50( חצות
 שבה חדשות מהדורת לבן).
 בדיווחיו פלטנר חיים מככב

הבורסה. על

שיש• יום
1 .11

 :לילדים סידרה •
 3.00( ההרים בת היידי

דיבוב בצבע, שידור —

שבת
1 .2

לעת ידיד :סידרה •
שידור — 6.02( צרה

אנגלית). מדבר בצבע,
 עד הוא הסידרה גיבור הכלב
 הנהג פגע-וברח. לתאונת אילם

 אך להרעילו, מנסה הפוגע
הס לידי הכלב מביא לבסוף
גרתו.
 רוס דיאנה בידור: •

 כצבע, שידור - 7.00(
מ תוכנית אנגלית). מדבר
 הזמרת שבה סי־בי־אס, אולפני
המש בין רום. דיאנה הנודעה
 האגמן לארי בתוכנית תתפים

אר). (ג׳יי
 של המלון :סידרה •

 שידור — 8.30( פולטי
אנגלית). מדבר בצבע,

 טוב אין מעולה. בריטי בידור
השבת. את לסיים ממנו

 בעלי התאחדות של לחצה בשל
 להציג הטלוויזיה על בתי״הקולנוע

חל בילוי בימי מצליחות סדרות
 הטלוויזיה הנהלת החליטה שים,

שינויים. כמה לערוך
ראשון יום
דאלאט. — 9.30

 אורסון של עולמו — 11.10
וולט.

שני יום
סיד ימים״. ״חמדת — 10.10

ה פרקים, 12 בת חדשה, רה
 הסופר של סיפורו על מבוססת
מככ וו• אוולין הנודע הבריטי

 איירונס ג׳רמי גילגוד, ג׳ון בים:
 לו- הצרפתי״), הקצין (״אהובת

 ואב- בלום קלייר אוליביח, רנס
אנדרוז. טוני

שלישי יום
מיוחדים. מישדרים — 10.00
רביעי יום
 האהבה״. ״ספינת — 8.03
חמישי יום
שינוי. אין

 מוצאי־שכת
 ״בנסון״. — 8.30

וולף״. ״נרו — 10.30

ימים חמדת :וו אוולין
פרקים 12 בת סידרה

וולם אורסון של עולמו :יורק
11.20 שעה מוצאי־שבת,

מחייבת״ ״האצילות — 11.20 שישי יום
קומדיה. — שינוי. אין

 שחור■ — 10.25( למה
לונדון. ירון :מנחה לכן).
כנסון :סידרה *

 בצבע, שידור — 11.15
מת קייטי אנגלית). מדבר

 בנגינה הופעתה לקראת אמנת
 להיות מתעתד והמושל בצ׳לו
 שמגיע מיכתב ברסיטל. נוכח

 קראום, של מחברתה מגרמניה,
 מטורפת, קומית תיסבוכת יוצר

ל קראוס מתחזה שבמהלכה
גטלינג. המושל רעיית

נויתו 1וד 11

ל מספר ובשיכרונו לשתות
 בעצם הוא שקליף עיתונאי

 ג׳וק סו־אלן. של סנה אבי
 תתבע שהמישפחה כך על עומד

 משיב וזה לדין, קליף את
 לו שתוענק משלו, בתביעה

 את מאלץ הדבר בנו. על חזקה
 קליף ואת אר ג׳יי את סדאלן,
 להוכיח כדי בדיקות־דם, לעבור

 אביו הוא מי ולתמיד אחת
הילד. של

0זז1ש.יויו^
1 .5

 לפטר מספרת היידי עברי).
 הגדולה, בעיר חוויותיה את

ל התנ״ך מסיפורי ומקריאה
פטר. של סבתו
הרדי :ערבי סרט •

 — 5.32( העושר אחר פה
ער מדבר בצבע, שידור
 מבעלה דורשת אמאני כית).

 קלים יהיו שחייהם כדי כסף,
 בדירה לגור שיוכלו וכדי יותר

 מסרב בעלה יותר. מרווחת
 סלמאן המהנדס עם לעבוד

 נוקט והמהנדס אלבארי, עבד
 להכשיל כדי האמצעים בכל
 אחרי הרדיפה חמדי. אחמד את

 ותאוות אמאני של העושר
 את הורסים המהנדס של הנקם
אחמד. של חייו
 כהדה קולנוע: סרט •

 — 10.15( השחור בצוק
אנג מדבר בצבע, שידור
 הוליווד מסרטי אחד לית).

 ׳,50ה־ שנות של המעולים
 לאמריקאים להמחיש שניסה

 בפאשי- הטמונות הסכנות את
 של לידיו החוק בנטילת זם,

 הטירור. ובשילטון פרוע המון
 המגיע אדם על מספרת עלילתו
 המידבר בלב מבודדת לעיירה
 אך העוצרת האכספרס, ברכבת

 אחרי מתחקה הוא למענו. ורק
 התושבים, אחד של עיקבותיו

 ונתקל יפאני, ממוצא אדם
 של ואלים מוזר בקשר־שתיקה

בני־המקום.
 של תגובה שהוא בסרט,

 האמריקאית תעשיית־הקולנוע
 בודד אדם מתייצב למקארתיזם,

ה בנבלים רק לא המתמודד
העומ באלה גם אלא מוצהרים,

 נוקפים ואינם הצד מן דים
 ג׳ון הוא הסרט בימאי אצבע.

 הוא הסרט וכוכב סטורג׳ם,
 ספנסר והוותיק המעולה השחקן
 לעיירה, המגיע הזר טרייסי,

 רוברט מתייצבים מולו כאשר
 (מארטי)בורגנין וארנסט ראיאן

ואחרים.

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

 הכלכל סטובינג, רב־החובל
 עם אייזיק והברמן הראשי

אהבה. סיפורי שנים־שלושה
 ה• עדלם :מותחן •

 וולם אורסון של מיסתורין
 בצבע, שידור — 11.20(

 של סודה אנגלית). מדבר
 של סיפורו על־פי האחוזה,

בכי דה־בלזק, אומרה הסופר
 סוזנה השחקנים של כובה
יורק.

ראשון יום
1 .3

אהבתי ארץ :מולדת •
שחור-לבן, — 8.03(

 תוכניתה עברית). מדבר
 בהנחייתו שימחוני עוגניה של
שליו. מאיר של

 8^5( די תעמולה: •
אנג מדבר שחור־לכן, -

למני חינוכית תוכנית לית).
 ניתן שבה תאונות־דרכים, עת

 בטיחות אביזרי לפעמים לראות
 ארצות־הברית, של תנועתיים

 דואג אינו שמישרד־התחבורה
בארץ. והתקנתם להצבתם

 חוכמה :דראמה •
 שידור — 0.30( וחשבון
 אנגלית). מדבר בצב*,
 את המביאה בריטית, דראמה
 בגיל גבר של המשעשע סיפורו

ש לעיר־החוף, השב העמידה
 בעת שנה, 35 לפני פונה אליה

 הנאצים. על־ידי לונדון הפצצת
 מעברו זיכרונות מלאה העיר

 הוא שצירם זיכרונות הרחוק,
 ומורתם, רוזי לכיתה חברתו

 מרגרט מק׳קוון, אלק בול. מיס
טיזאק.
די־ :אולפן מישדר •

1 .4
חלו :כידיוני מדע •

 שידור — 6.15( החלל צי
אנגלית). מדבר בצבע,

 למקום מתקרב שוב האדיב צי
 החלל צבא כוחות של הריכוז

קרב. מתחולל כדור־הארץ. של
עולם :תיעוד •

 ארתור של המיסתורין
 שידור — 8.03( קלארק
אנגלית). מדבר כצבע,

 מציג האלים עיני את בלשובב
מהרפתקותיו. אחת עוד קלארק
שמונה :תרבותון •
שידור — 8.30( וחצי

 עברית). מדבר בצבע,
 משה העיתונאי יסייע פעם שוב
 ויציג נתיב, טל לעיתונאית דור

ידידיו. של ספרים
דאלאס :סידרה *

 בצבע, שידור — 10.10(
 בא- קליף אנגלית). מדבר

 מהמי- פורש שהוא מכריז רנם
חוזר דיגר אביו, רס■לקונג רוץ

ל מגזין תרבות: •
 שחור- — 7.00( אמנות

 עם ערבית, מדבר לבן,
ה תוכנית עברי). תרגום
 הערבית, הטלוויזיה של תרבות
העב לאחותה לשמש היכולה

 להגיש יש כיצד דוגמה רית
 גבוהה. רמה על תרבות תוכנית

 על בז׳אר, להקת :בתוכנית
 שער־שכם, של החדש התיכנון

ידיעות. ומיבזק קולנוע ציור,
ותעלם סלם :לימוד •

וחשבון חוכמה
9.30 שעה

שחור־לבן, — 8.03(
או שייקר, ערבית). מדבר

 ,11ה- הפרק את מגיש פיר
הערבי. המיטבח בסודות העוסק  כולכוטק :צרכנות •

 שחור-לבן). — 0.30(
 ימי לכול :דרמה • י

 שידור — 10.00( חייה'
 אנגלית). מדבר בצבע,

טר על וולדן פיי מאת מחזה
בתפ מתבגרת. נערה של גדיה

 יורק אמנדה הראשיים: קידים
_________________בול■ וניקולאס

:ומק׳קון טיזאק
ראשון, יום




