
היחפה הרוזנת שזור: לקראת
 בבי־ היחפה״ ״הרוזנת הקולנוע סרט יוקרן )19.2( השישי ביום

 גארדנר. ואווה סטיבנס וורן בוגארט, האמפרי כוכבי״העבר של בובם
 מפורסמת, קולנוע כוכבת של ומותה חייה סיפור שיחזור מובא בסרט

טורלטו־פאבריני. הרוזנת בשם שנקברה

רביעי יום
2 .10

 חדוצי כידיוני: מדע •
 שידור — )3.15( החדל

אנגלית). מדבר כצבע,
 את לפוצץ רוצים החלל חלוצי
 על שהשתלט השביט כוכב

 ו־ נפצע סנדור כדור־הארץ.
 לעזרתו. נחלץ ויילד־סטאר

המשימה. את ממשיך פוקס
 ,הוא מי :סידרה •

 בצכע, שידור — 6.32(מי
 בדמות דיק אנגלית). מדבר

 בבית- לחבריו מתגעגע האב
 לביקור. להגיע ומחליט הספר,

 בדמות אביו את מביך ביקורו
 בית־הספר, מנהל ואת תלמיד
 מבוגר לאדם מניין מבין שאינו

 בית- בהווי גדולה כה בקיאות
התלמי שבין וביחסים הספר

 להגיע מחליט האב/הבן דים.
 להחזיר כדי לביתו, מחיר בכל
לקדמותו. המצב את

 :טלוויזיה סידרת *
 — 8.03( •האהבה ספינת
אנג מדכר כצבע, שידור
 כוכבי- בהשתתפות לית)♦
 דאגלם רוג׳רס, ג׳ינג׳ר העבר

 מאריל דיאנה הבן, פיירבנקס
קול כוכבת היא רוג׳רס ועוד.

ופו למסע־צדקה היוצאת נוע
 (פיירבנקס) נורמן באליוט גשת

 מבקרי- איגוד בראש העומד
 העניק לא שמעודו הקולנוע,

 אחר זוג חיובית. ביקורת לד.
 הא- וגאינילה לינוויל לארי הם
להו כדי לספינה העולים טון
שהס יהלומים ממחבואם ציא

 קודם. במסע סיפונה על תירו
 רווק מנהל הוא טרנר פול

ש מכיוון ״מישפחה״ השוכר
 המישפחתי למצבו בנוגע שיקר

עבודתו. את כשקיבל

תחיש• יום
2 .11

11.2 — חמישי יום
פס :לילדים בידור •

 12 מס׳ ילדים שירי טיבל
 כצבע, שידור — 5.30(

 עברית). ומזמר מדבר
האינ המופע של ראשון חלק

 מבדרים שבו השנתי, פנטילי
 המכנה בסיס על ילדים בדרנים

 שיכולה ביותר הנמוך המשותף
הישרא הזמר תרבות להפיק

לית.
אמונה :תעודה •
שי — 0.30( כאסיה ורוח
אנג מדבר כצבע, דור

 אנגקור מלכי הפרק לית).
 של סיפורו המשך את מביא

ה המתאר אטנבורו, דייוויד
 שהתיירות קמבודיה, את פעם

 בה. לבקר חדלה המערבית
בול המתוארים המקומות בין
אנגקור. מקדשי טים

ביילי פרל בידור: •

 כצבע, שידור — 10.30(
אנגלית). ומזמר מדבר

 במופע שהוקלטה בתוכנית
 ביילי פרל הזמרת של פומבי

 שרה. פיצג׳רלד, אלה מתארחים
 פורד בטי ליטל. ריצ׳י ווהן,
אחרים. רבים ועוד

שיש׳ יום
2 .12

 :לילדים סידרה •
ת היידי  —3.00( ההרים כ

 דיבוב כצבע, שידור
מב והיידי קלרה בעברית).

 מציע סבא בהרים. ביחד לות
 אולי, העשוי תרגיל לקלרה

 ללכת, לה לסייע אחד, יום
ייאמן. הלא מתרחש ולפתע
נוער ערכי: סרט •

— 5.32( כאש משחק
ער מדבר כצבע, שידור
 אלמן על מספר הסרט כית).

 ומנסה ילדיו שלושת עם החי
 לחינוכם יכולתו כמיטב לדאוג

ה שבחברה אלא ולהשכלתם.
 לפי הולך הכל לא מודרנית

והצעי הישן, הדור נציגי רצון
 קשה אשר למצבים !נקלעים רים
 :מככבים עימם. להתמודד להם
 יוסרא, מדבולי, אל־מונעים עבד

 ועאדל אל־עזיז עבד מחמוד
אמאס.
 טובה שעה :בידור •
 ואורחיו פאר מני עם

 כצבע, שידור — 0.15(
ה תוכנית עברית). מדבר
 ביותר הטובה והראיונות בידור

הטלוויזיה. של
נכ :קולנוע סרט •
שי — 10.15( כרוח תב
אנג מדבר כצבע, דור

 שכתב קולנועית גירסה לית).
 של בבימויו ויילדר רוברט
 בודשנים, חברות סירק. דאגלם
 תככים שינאה, קינאה, אהבה,
 עלילת את המרכיבים ורצח

 רוק הראשי בתפקיד הסרט.
 מככבים לצידו כאשר האדסון,

מאלון. ודורתי באקל לוריין

שבת
2 .13

ת: דרמה • תי הב ד
 — 8.00( מלודמיר תולה

עב■ מדבר כצבע, שידור
 אשר אשה של סיפורה דלת).
 זהו רבי. כאדמו״ר שימשה
מ וורברמכר רחל של סיפורה
 היה שכינויה לודמיר, העיירה

 לפני אשר מלודמיר״, ״הבתולה
ה בתורת עסקה שנה 180כ־

 אל לפניה. יצא ושמה חסידות
 שהאמינו חסידים נהרו ביתה

 נסים. מעשי לחולל ביכולתה
המ מהווה זו, דתית דראמה

 המשאבים להזרמת נוספת חשה
ייצור של לכיוון בטלוויזיה

ה למחלקת מחוץ דת, סרטי
חווה :משתתפים דראמה.
 ראובן פלטה, אברהם אורטמן,

פטר. וסיני גולדווסר
 :חילונית קומדיה •

 שידור — 8.30( כנסון
 אנגלית). מדבר כצבע,

 שבנסון הילד הופקינס, מעק
 שלו, הבוגר החונך פעם היה

 של לחדרה אחד לילה פורץ
 לבנסון ומודיע קראום, גרטרוד

 של אביו איתו. להתגורר שבא
 עזבה האם בשנית, התחתן מייק
 למישפחתו מסתגל אינה והוא

 אביו, את מזעיק בנסון החדשה.
בינתיים. שמחה וקייטי
מבט :ספורט •

 שחור■ — 0.30( ספורט
 עברית). מדבר לכן,

הכדו ממיגרשי דיווח תוכנית
 ניסים מדווח שבמהלכה רגל,

 את המזכירה בעברית קיוויתי,
 25 לפני בארץ שרווחה השפה
שנה.
תחן: •  וולןח נרו מו

 כצבע, שידור — 10.30(
 אשה גופת אנגלית). מדבר

 ההאד־ בנהר צפה מתגלה יפה
 שהאשה חושד וולף ונרו סון,
מעוז אחד בטביעה. מתה לא
ברציחתה. מואשם וולף של ריו

2 .14
 :לילדים סידרה •
 — 5.40( כערכה קטן בית

אנג מדבר כצבע, שידור
 חוזר מתאגרף־לשעבר לית).
הוצאות את לממן כדי לזירה,

החולה. אשתו של הריפוי
 פלאש :כידיוני מדע •

 שידור — )3.30( גורדון
 אנגלית). מדבר כצבע,

 מגיעים וחבריו פלאש כאשר
 בסכנות נתקלים הם לארבוריה

 וחבריו שוולטן אלא חדשות,
אותם. מצילים

 אהבתי ארץ מולדת: •
 בצבע שידור — 8.03(

או  מדבר שחור-לכן, ו/
עברית).

דאלאס :סידרה •
 כצבע, שידור — 0.30(

שני חלק אנגלית). מדבר
 שבו ג׳וק, של נזישפטו בפרק

 מישפט עם יואינג ג׳וק מתמודד
 בני־המיש־ ששאר בעוד הרצח,

 סו- בצרותיהם. טרודים פחה
 לנסות כדי לבקבוק, חוזרת אלן

 דאסטי. של מותו את ולשכוח
 וג׳יי- לאביה, לסייע מנסה פאם
 במישפט שעדותו חושש אר

יואינג. ג׳וק את תפליל
 דיוקנו :חוזר שידור •
 10.20( אגדתי כרוך של
 מדבר כצבע, שידור —

ב השלישית בפעם עברית).
הטל מקרינה וחצי שנה תוך

 הסרט את הישראלית וויזיה
 הצייר, של חייו על התיעודי

ש אגדתי, ברוך ובימאי רקדן
של בתולדותיה שזורים חייו

 יזם אגדתי הקטנה. תל־אביב
הראשו העדלידות את ואירגן

המבו ריקוד צורות פיתח נות,
 יהודיים, מוטיבים על ססות
 משי. בדי על הציור את פיתח

ל היסוד ממניחי היה אגדתי
הישראלית. הסרטים תעשיית

תחן: *  ייאמן לא מו
שי — 11.05( יסופר כי

אנג מדבר כצבע, דור
ת).  חדשה, טלוויזיה סידרת לי

 שאותם מותחנים על המבוססת
 הנודע המותחנים מחבר חיבר

צולמו הסרטים דאל. רואלד

 ו־ כיוון אכזוטיים במקומות
 סיום על מבוססים והם ג׳מייקה,
 שלח הראשון, בפרק מפתיע.

 משתתפים המיס, פני על לחמך
 ורבים ספנסר גלדים ווסטון, ג׳ק

אחרים.

0חז1ה1ג
2 .15

חלו :כידיוני מדע +
 שידור — 6.15( החלל צי

אנגלית). מדבר כצבע,
 הביסו כי מאמינים החלל חלוצי

 עולה לפתע אך הממלכה, את
 חלל מיבצע ההריסות מתוך
 וה- ניכנע, לא זורדאר חדש,
 ויילד־סטאר קשה. נפגעת ארגו

צוותה כל את לפנות מחליט
 מזה צא שעשועון: •

 כצבע, שידור — 8.63(
 שעשועון עברית). מדבר

ולנוער. לילדים הטלוויזיה
חמדת :סידרה #
 שידור — 10.05( ימים

 אנגלית). מדבר כצבע,
 המבוססת בסידרה חמישי פרק
 אוולין של הנודע סיפרו על

מסרים 3ש ריידר צ׳ארלם וואו.

 את לבלות כדי לבריידסהר
 הוא שם .1925 ראש־השנה

 מ־ שחזר לסבסטיאן מצטרף
 רוצה סבסטיאן התיכון. המיזרח

 חושש צ׳ארלס אך לציד, לצאת
מאסון.
ת •  זה :אולפן תוכני
 שחור־ — 10.55( הזמן
 שרשימת אירוח, תוכנית לכן).

ל נמסרת ומרואייניה נושאיה
 רשות־השידור, הנהלת ביקורת

 עברון רם מגישה שציין כפי
הקודמת. בתוכניתו

שלישי יום
2 .16

 ותעלם סלם לימוד: •
 מדבר שחור־לכן, — 8.03(

 מגיש אופיר שייקה ערכית).
 בסל יום עיסל יום הפרק את

בצל). יום — דבש (יום
לאחר תעודה: •

 שחור- — 8.30( הנפילה
 עברית). מדבר לכן,
 במשך הופיעה מרכוס רחל

 שונים בתיאטרונים רבות שנים
 הארץ. ברחבי יחיד ובהצגות

 הרגשת טרגדיות, ידעה היא
 רחל בדידות. זיקנה, אבדן,

 המשורר של אלמנתו מרכוס,
המשו של אמה אלתרמן, נתן

 הסרט ז״ל. אתר תרצה ררת
 המיוחדת לפעילותה מתייחם

 באמצעות להגיע נסיון — היום
 ול- לחרשים־אילמים התיאטרון

מוחין. פגועי
ת •  כולכוטק :צרכנו

 מדבר שחור־לבן, — 0.30(
עברית).

ת כפייה •  שורת :דתי
 שחור־ — 10.00( הדין
עברית). מדבר לכן,

הטל של חד־חודשי מיפגעון
 במיסגרת הישראלית, וויזיה

 הזוחלת הדתית הכפייה תהליך
 בית- את מציגה זו תוכנית בה.

 שכולה כטלית הרבני הדין
 בינו קשר שכל ביודדין תכלת,

 בין המתרחשת המציאות לבין
 שידור בהחלט. מקלי כתליו,
 צפייודהשיא, בשעת הדין שורת

 של הקודם המנהל ירושת היא
ש שמעוני, יצחק הטלוויזיה,

 מתבטלת לראותה מקווים רבים
חדש. מנהל של מינויו עם

 כעיקבות :מותחן •
 שידור — 11.00( הפשע
אנגלית). מדבר כצבע,

 מתגלה זמר־עם של גופתו
 הבלש שהתרסקה. במכונית

ו אלמנתו את חוקר ברואר
 בני-הזוג בין שרר שלא מגלה

 הזמר חי ולמעשה שלום־בית,
 מגלה אריקסון ד״ר פילגשו. עם
מביאים ומימצאיו הגופה את

________סדירות של .לשורר

האהבה ספיגת :ופיירבנקס רוג׳רס
8.03 שעה רביעי, יום

יסופר כי ייאמן לא :והאריס ווטסון
11.05 שעה ראשון, יום


