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ו ס שיזור: לקראת ה ־11 אי
 מילון של בביבובם ״מאיו:רה״, הסרט יוקרן )22.1( שישי כיוס
 עוסק הסרט אוונס. ופטרישיה בטונם רד פר,'ט, מרתח כראנדו,
 ?וריאה; טמילחמת פצוע: אמריקאי, טייס של התאהבותו כסיפור
טאל,ה. מיל,ו מגלמת שאותה יפאנית, בנערה

 חלו- מדע־כידיוני: •
 שידור — 6.15( צי־החלל

אנגלית). מדבר כצבע,
 לעבר מתקרב כוכב־השביט
מ דורש וזורדאר כדור־הארץ

 כניעה־ללא־ כדור־הארץ מנהיגי
 רצינות את להוכיח כדי תנאי.

ה את מפוצץ הוא כוונותיו,
ירח.
 מי :טלוויזיה סידרת *
 שידור — 6.3(צ מי הוא

אנגלית). מדבר כצבע,
 פול, האב שבו המישפט, הפרק

 ומסתבך הולך דיק, בנו בדמות
 עסקים מיני כל בשל בפנימייה,

 דיק החופשה. לפני בנו שתיכנן
 בכל מסתבך פול, אביו, בדמות

 דודו עם אוויר עיסקי מיני
הלא־יוצלח.

 החונק קולנוע: סרט •
 שידור —16.05(מבוסטון

אנגלית). מדבר כצבע,
 למחצה דוקומנטרי תיעוד זהו
 של כולם רצח, מיקרי 12 של

 בין בבוסטון שאירעו נשים,
 ובוצעו ,1964ד 1962 השנים

 קר- (טוני דיסלבו בידי.-אלברט■
 מפיצול־האישיות. שסבל טיס),:־

 במיקצועו שרברב היה דיסאלבו
 השנה. ימות רוב באושר ונשוי

בהתק לוקה היה פעם מדי אך
 שבמהלכן חוסר־הכרה, של פות
ומת קורבנותיו את חונק היה
צוות מינית. מבחינה בהן עלל

 מנהל את למצוא כדי וולף,
 שנרו לפני עוד הנעדר. החברה

 החממה נהרסה בחקירה, פתח
 בנס שניצל ארצ׳י, ביריות. שלו

 נחבט דוהרת, מכונית מגלגלי
 החשד החקירה. במהלך אחר־כך

 של העיקריים מתחריה על נופל
 :טלוויזיה סידרת •חברת־ההובלה.

 11צ.0( מחייכת האצילות
 מדבר כצבע, שידור —

חד קומית סידרה אנגלית).
 בה מופיעה קית פנלופה שה.

 פורבס־האמיל־ אודרי בתפקיד
 היא כאשר נפתחת הסידרה טון.

מא אך עליזה, לאלמנה הופכת
 בעלה נושי אחוזתה. את בדת

 — והממשלה הבנקים — המנוח
 בירושת שלהם את תובעים
 אחוזתה את מוכרת היא בעלה.

 רווק מיליונר דהווייר, לריצ׳רד
 להתגורר הנכנס צ׳כי, ממוצא

 אודרי אמו. עם ביחד באחוזה
 המשרתת עם לעבור נאלצת

שבאחוזה. הביקתות לאחת שלה

ראשון יום
1 .17

 :טלוויזיה סידרת •
 5.40( כערכה קטן כית

 מדבר כצבע, שידור —
 לורה אנאבל. הפרק אנגלית).

 להצטרף אלמנזו את מזמינה
ש לה מספר הוא אבל אליה,
 אליו. להלוות נלי את הזמין
לקירקס. הולכת לורה

קונצרט איאן: ג׳ניס
9.35 שעה חמישי, יום

 את לחקור שמונה השוטרים
 התובע ובראשם — הפרשה

 כמה עוצר — פונדה) (הנרי
ב נתקל שהוא לפני חשודים

האמיתי. רוצח

חחיש• יום
1 .14

 הילד :תיעודרמה •
 — 5.55( הראשון העכרי
ה שנת לרגל לכן). שחור־

אלי של ארצה לעלייתו מאה
השפה מחייה בן־יהודה, עזר

 :[(*כחרד■!
קיטש על
 יושמע )13.1( רביעי כיום
 אחה׳׳יצ, 4.04 בשעה א׳, ברשת

״ה בפידרה הראשון המישדר
 שכה הסידרה, והפסולת״. סולת

 לבעיות תוקדש פרקים, שישה
 ומגיש: עורף במוסיקה. הקיטש

ברזם. יצחק

 הילד של סיפורו יובא העברית,
 איתמר בנו, — הראשון העברי

 שאותו בעיבוד — בן־אב״י
 אורי הסופר לטלוויזיה עשה

 גור־ אילי :משתתפים אורלב.
 -׳קלצ רפאל שור, רחל ליצקי,

ואחרים. שמר גידעון קין,
 איאן ג׳ניס בידור: •

 כצבע, שידור — 0.35(
 אנגלית). ומזמר מדבר
הדיכ שירי זמרת של הופעה

הנודעת. און

שיש■ יום
1 .15

 :טלוויזיה סידרת •
 — 3.00 בת־ההרים היידי

עב דיבוב כצבע, שידור
 מ- מיכתב מקבלת היידי רי).
 היא כמה עד לה ומספרת קלרה
 לבוא כוונתה ועל לה חסרה

 שבודק הרופא אבל לבקרה.
 ארוכה שנסיעה מחליט אותה

ה לבריאותה. להזיק עלולה
 לשווייץ לנסוע מחליט רופא

מת בהרים התנאים אם לבדוק
 לבקר ומבטיח לקלרה, אימים

ה את לה ולמסור היידי את

עבורה. שהכינה מתנות
 חפש ערכי: סרט •
שי - 5.3(צ האישה את
ערכית). מדבר כצבע, דור

ש מכך מרוצה אינה אמאני
 מקדיש גלאל, הרופא, בעלה

 בשלב לעבודתו. מדי רב זמן
 ספקות בו מעוררת היא מסויים
 האשם. בנם, על אבהותו בדבר

ו יאסין מחמוד :משתתפים
נילי.
 טובה שעה : בידור •
 ואורחיו פאר מני עם

 כצבע, שידור — 0.15(
ה תוכנית עברית). מדבר
 של הייצוגית והראיונות בידור

הטלוויזיה.
מרג קולנוע: סרט •
 שידור — 10.15( לים

אנגלית). מדבר כצבע,
 בסרט שכיכב המשעשע, הצמד
 של בסירטו שוב מופיע מאש,

 מדובר קירשנר. אירוין הבמאי
 סאתר־ ודונאלד גולד באליוט

 דמויותיהם את המגלמים לנד,
 סי־ של חרש סוכני שני של

כא בפאריס, הפועלים איי־אי,
 לנוכחותו מודע אינו האחד שר
השני. של

ת ב ש
1 .16

 פלאש :כידיוני מדע •
 שידור — 6.0(צ גורדון
אנגלית). מדבר כצבע,

 כי מגלים ודייל זארקוב הבלש
 עמעמים ישנם מונגו הכוכב על

 זה, את זה השונאים שונים,
בכולם. להילחם קשה ושיהיה

כחסי מדרגות :דת •
 שחור-לכן) —8.00( דות

 לאהבת־יש־ מיסיונרית תוכנית
 של סיפרו על המבוססת ראל

אוריין. מאיר
 :טלוויזיה סידרת •

 שידור — 830( בנסון
אנגלית). מדבר כצבע,

עצו שירים תשירי. אל הפרק

 וולה נרו מותחן: #ם 1
 כצבע, שידור — 1030(

 מוות הסרט אנגלית). מדבר
 חב- על מספר עמוקה בהקפאה

 את השוכרת גדולה, רת־הובלה
נרו הנודע, הבלש של שירותיו

אהב ארץ :מולדת •
 שחור-לכן, — 8.03( תי

ש אחרי עברית). מדבר
מהופ התרגשו התוכנית צופי
 המישטרה של הארצי המטה עת

להת עשויים הם אהבתי, בארץ
 שרות־בתי-הסוהר מהופעת רגש

 בתוכנית אחרות חוק ומיסגרות
ארץ־ישראל. לאהבת זו

 :טלוויזיה סידרת •
 שידור — 0.30( דאלאס
 אנגלית). מדבר כצבע,

 לנטוש סו־אלן על לוחץ דאסטי
 ו- פאם נישואי ג׳יי־אר. את

לנקו ומתקרבים הולכים בובי
 מאמץ עושה דונה משבר. דת

 לשנות ריי את לשכנע אחרון
 הנישואין. בעניין דעתו את

 החלטה, לכלל מגיעה סו-אלן
 הוא אך גט׳ מג׳יי־אר ומבקשת

 ציפתה. שהיא כפי מגיב אינו
 פאם, לה מופתעת בינתיים

 במפתיע מופיעה סנה כאשר
 בנוגע כוונותיה על ומצהירה

לבובי.
די :תוכנית-אולפן •
 שחורי — 10צ.0( למה
עברית). מדבר לכן,
 ה■ עולם מותחן: •

 וולס אורסון של מיסתורין
 כצבע, שידור — 11.10(

 של סיפורו אנגלית). מדבר
מת שבמהלכו גילברט, מייקל
 הרבה אדם של בצוואתו גלות
האח משאלותיו מאשר יותר

 הוא כי מתברר כאשר רונות,
 מככב בסרט צעירה. אישה רצח

ג׳ונסון. ריצ׳רד השחקן

י1ש יום
1 .18

 חלו• :מדע־בידיוני •
 שידור — 6.15( צי-החלל

אנגלית). מדבר כצבע,
 על־ בפיתאומיות מותקפת ארגו

 מגא- דאסליק של כוחותיו ידי
 מוקשים מפזרים שגם מילון,

לארגו. מסביב חלליים
 מזה צא שעשועון: •

 כצבע, שידור — 8.03(
עברית). מדבר
 שמונה :תרכותון •
כ שידור — 8.30( וחצי
 עברית). מדבר צבע,

שפרשה נתיב טל של מקומה את

 שוש ממלאים התוכנית מהגשת
 ב־ דור ומשה בכישרון אביגל

 הנצחי: המפיק חוסר־כישרון.
סטן. אפרים
 :טלוויזיה סידרת •

 — 10.05( ימים חמדת
אנג מדבר כצבע, שידור
 בסידרה. שני פרק לית).

 אוכספורד את עוזב צ׳ארלם
ל נוסע הוא בחופשת־הקיץ.

 בחברתו. משתעמם אבל אביו,
 סבס־ מידידו מיברק מקבל הוא

 פציעתו על לו המספר טיאן,
 המיש־ בטירת לבקר ומזמינו

 להזמנה נענה צ׳ארלם פחה.
 של אחותו על-ידי ומתקבל

סבסטיאן.
 זה אולפן: תוכנית •
 שחור■ — 10.55( הזמן
לכן).

שי יום שלי
1 .19

ה עולם :תעודה •
 האיסלאם של מסורת

שחור-לבן). — 8.03(
 חלקים. שני בן תעודי סרט

 עולם ידיעת הראשון: בפרק
 ה- המדע, בתחומי האיסלאם
ול לעולם ותרומתו אמנויות
האנושית. תרבות
ה המעגל : תעודה •

 שחור■ — 8.30( פנימי
 בת תיעודית סידרה לכן).
בעניי העוסקת פרקים, ארבעה

 גופו, :באדם הקשורים נים
ה הפרק ביקום. וגורלו נפשו

באסט כוכבים, מראה שלישי,
רולוגיה.

 ועידת :מיוחד דיון •
הסופי הפיתרון — ואנזה

ימים חמדת איירונס:
10.05 שעה שני, יום

 אירופה יהדות לחיסול
 כצבע, שידור — 10.00(

מיו מישדר עברית). מדבר
ש לוועידה שנה 40 לציון חד

 1942 בינואר 20ב* התקיימה
 ב״פית־ לדון ושנועדה בברלין,

 היהודים״. שאלת של הסופי רון
ל הקווים הותוו זו בוועידה
 יהודי של השמדתם. תוכנית
 של השילטון בתחום אירופה
התוכ במהלך השלישי. הרייך

ו סירטי-ארכיון יוקרנו נית
הפרו בהשתתפות שיחה תיערך

הפרופ אהרונסון, שלמה פסור
 אליהו והד״ר באואר יהודה סור

 דוק- מאיה :מפיקה בן־אלישר.
קווה. יהודה עורך: לר.

 כעיקכות :מותחן •
 שידור — 10.55( הפשע
 אנגלית). מדבר כצבע,

 המותחנים מסידרת אחד עוד
בכי הפעם: המעולה. הקנדית

 ופול קיין מייקל של כובם
הארדינג.
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