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רביעי וס
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הקר קולנוע: סרט •
 שידור — 10.05( נפים

אנגלית) מדבר כצכע,
על שנעשה לקולנוע עיבוד

מ יונסקו, יוג׳ין של מחזהו פי
 יו- האבסורד. תיאטרון אבות
 הדרך על משל ממשיל נסקו
טוטאליט־ מישטר כופה שבה

10.05 שעת רביעי, יום

פשו אנשים על עצמו את די
ואיש דמותם את ומשנה טים

 כי מאמינים הם אשר עד יותם,
ה הטבע. בדרך משתנה אופיים
 ביום להפוך מתחילים אנשים

משו הם לקרנפים. אחד בהיר
.ובעל הקרנפים ביתרון כנעים
 מי ובל אנוש, בני על יונותם

 בליבו, עולים ספק שהירהורי
ה השינוי למראה מתקומם או

 ל־ מהרה עד נחשב הזה, כפוי
 להחזירו צורך ויש העם אוייב
 הוא הסרט מפיק הישר. לדרך
זירו בו ומככבים לנדאו, איליי

 ואופן הסוואוזם פעולות ליים,
ב מתמקד זה פרק הפעלתם.

 גיד־ הסרט בימאי מהם. שניים
גנני. עון

וינסטון :סידרה •
 מידבר שנות — צ׳רצייל

 כצבע, שידור — 10.20
 שמיני פרק אנגלית). מדבר
 הכותרת תחת בסידרה, ואחרון

ב העוסק לשילטון, צ׳רצ׳יל
ו 1938 ספטמבר שבין תקופה

 האחרונה השנה ,1939 ספטמבר
 צ׳פד כאשר .השלום,״ לימות
 בהסכם בשאננות מנופף ברליין
 המיל- מסימני ומתעלם מינכן
נ אירופה מפת שבשער. חמה

 האהדה מערכה. כשדה ראית
 והוא גוברת לצ׳רצ׳יל בציבור

ל שונים מחוגים פניות מקבל
 מודיע ׳,39 בספטמבר פעול.

 נתונה שבריטניה צ׳מברליין
 באותו גרמניה. עם במילחמה

ל להצטרף צ׳רצ׳יל נקרא יום
הימיה. שר בתפקיד ממשלה

 שלי קומית: סידרה •
 כצבע, שידור — 11.10(

 רקב הפרק אנגלית). מדבר
מד של סיפור את מביא יבש

 שבביתם הרקובות, העץ רגות
ופרן. שלי של החדש

ון!ווןן1זין0
12 .31

 ה־ ערבי: סרט •
 בולאק משכונת ביריונים

 כצבע, שידור — 5״5(צ
ה סרט ערכית). מדבר
 הסופר של סיסור על מבוסס
 מחפוז, נגיב המהולל המצרי

 שכונת־עוני חיי מתוארים ובו
ה רבות. מיני אחת בקאהיר,

 ביר- כנופיות על מושם דגש
הז בכוח בה השולטות יונים
 מחרום הוא הסרט גיבור רוע.

ה חיי נחושת. בהברקת העוסק
 ונערבים לו, קוסמים כנופיה

 שבמהלכם אומץ, מיבחני לו
אהו- את לרצוח ממנו תובעים

ופפארד: הפכרן
שישי, יוס

 ואחרים. ויילדו־ ג׳יין מוסטל,
 הסרט או׳הורגן. טום הבימאי:

.1973כ־ הופק

חסיש ום
12 .30

המוסד :תיעוד :#
 בצבע, שידור — 5130(

 שני פרק אנגלית). מדבר
 פעולות את החושפת בסידרה
ה המודיעין וקהיליית המוסד

ה הגורם הפרק שם ישראלית.
ה דרכי מתוארים ובו אנושי,
הישרא- הסוכנים של הכשרה

כמיפאני סעודה
9.15 שעה

 ונאלץ מסוגל אינו הוא בתו.
מת מחפוז משכונתו. לברוח

 של המוצא חוסר את בסרט אר
 במצריים, הנחותות השכבות

 מהעוני להתנער הניסיון תוך
אותם. הסובבים והאלימות

 סעד :קולנוע סרט •
 — 9.15( בטיפאני דה

אנג מדבר כצבע, שידור
 של שנונה סאטירה לית).
ה ניו-יודק של והיפות היפים

הסו של סיפור על מבוססת
 קאפוטדב טרומן האמריקאי פר

 גוליי- הולי היא הסרט גיבורת
 המכירה מיסתורית נערה טלי,
 וחיה ניו־יורק של הנוצצים את

 היא הגבוהה. החברה בהזיות
 ב- ארוחת־בוקר לאכול הולכת

התכשיטים חנות של מיסעדה

הירדנית דווי!יה0ב מומלצות תוכניות
2. 12 ■1*<3וךו יום 9

 — 6.10( והרזה השמן אנימציה: •
 — דקות 20 — כצבע שידור — 3 ערוץ
 דמויות שתי על הנפשה סרטי אנגלית). מדבר

האילם. הסרט מתקופת מפורסמות
7.00( התמיכות משעשעת: סידרה •

 — דקות 25 — 3 ערוץ — כצבע שיתר —
 של במעלליהם חדשים פרקים אנגלית). מדבר
 הדוב, פוזו החזירונת, פיגי מים הצפרדע, קרמיט

 פרק בכל היתר. וכל ביציע, הזקנים הלצים שני
טלוויזיה. או קולנוע כוכב מתארח
 ערוץ —10.15( סוואת :סידרת־מתח •

 מדבר — דקות 50 — בצבע שידור — 6
 ושיטות פעילותה את המתארת סידרה אנגלית).

 המורכבת מיוחדת, מישטרה יחידת של עבודתה
 כלוחמים עצמם את שהוכיחו אמיצים מגברים
 כלי-רכב ליחידה ויאט-נאם. במילחמת מעולים

 בתפקידים למדי־צבא. התמים ומתם מיוחתם
 ג׳יימס יוריק, רוברט פורסט, סטיב הראשיים:

שירה. ומארק קולמן
30 1תמווו1 יום .12

 ערוץ — 5X5 )7.00 שעשועון: •
 מדבר — דקות 60 — בצבע שידור — 3

 עצמית בהפקה ושעשועונים חיתנים ערבית).
 והחידונים התחרויות הירדנית. הטלוויזיה של

 והזובים כלשהו, ציבורי מוסד עובת בץ נערכים
 לחו״ל, טיסות — גדול ברכוש האולפן מן יוצאים

מכונות־תפירה• תנורים, מקררים, טלוויזיות,
 ערוץ — 9.10( מגנום סידרת־מתח: •

 מדבר — דקות 50 — בצבע שידור — 6
 של בכיכובו חדשה אמריקאית סידרה אנגלית).

 לסמל-המין קצר זמן בתוך שהפך הנאה, סלק תום
ארצות־הברית. של

31■ 12 י10111 01'
— 130( אירוסי כדורגל ספורט: •

 מדבר — בצבע שיתר — הערוצים שגי
 קבוצות של נבחרים משחקים וערכית). אנגלית
 ובגרמניה באנגליה הלאומית בליגה מובילות

המערבית.
— 3.05( כערכה קטן בית לילתם: •

דקות 50 — בצבע שידור — הערוצים שגי
בסידרה חדשים פרקים אנגלית). מדבר —

 בארץ, הוקרנה כאשר רבים ילדים על שהתחבבה
 גילברט ג׳ונתן גרסל, קרין לנדון, מייקל עם

מק-גרגור. וקתרין
 — 9.10( מספיק זה שמונה :קומדיה •
 — דקות 50 — בצבע שיתר — 6 ערוץ
אמרי במישפחה מתרחש מה אנגלית). מדבר
 עם מתחתן ,50 בן הגרוש, האב כאשר קאית
 המאכלס לביתו ומביאה בהרבה, ממנו צעירה אשה

ובנות. בנים שמונה
'01 !03111 11 .1

• תר: י  מוצאי־ של הבידור תוכנית כי
 — בצבע שידור — 6 עתץ — 9.25( שבת

 שבועית ׳תוכנית אנגלית). מזמר — דקות 35
המערבי. בעולם הזמר כוכבי מיטב מופיעים שבה

 קולנוע סרטי פסטיבל עלילתי: פרט י•
 או בצבע שידור — 6 עתץ — 10.15(

 קולנוע סירטי אנגלית). מדבר — לבן שחור־
 המוקרנים יחסית, חדשים וגם ישנים מעולים,

זו. בשעה שבוע פדי
2 ראגווון 01* .1

תר: י•  עתץ — 6.10( לויד הרולד כי
 עם אילם — דקות 20 — לכן שחור־ — 3

 של הישנים מסרטיו לקט באנגלית). כותרות
הקומיקאי.

 עתץ — 9.10( השבוע מחזה :דרמה •
 מדבר — דקות 50 — בצבע שיתר — 6

 מחזה שבוע בכל המביאה סידרה אנגלית).
 גם המוכר הכורסה״ מ״תיאטרון לרוב אנגלי,
הישראלית. הטלוויזיה לצופי

3 ׳ונוח 01* .1

 ערוץ — 7.15( היום ספורט־ :ספורט •
 מדבר — דקות 15 — בצבע שידור — 6

 מאירועי לקט לצופה המגישה תוכנית צרפתית).
ובעולם. בצרפת החולף בשבוע הספורט

4ד*ו1< **ם . 1 1

 — 6.30( טלה־מאץ׳ היתולי: ספורט !•
 — דקות 40 — בצבע שידור — 3 ערוץ
 ה- משעשעת תוכנית וערבית). גרמנית מדבר
 בין הנערכות היתוליות ספורט תחרויות מצוגה

המערבית. בגרמניה קבוצות שתי

 להוכיח כדי טיפאני, המפורסמת
מת לדירתה מעל מעמדה. את

 החי ונאה, צעיר סופר גורר
מבוג אשק של חשבונה על
 בכתיבתו. ונאבק ועשירה רת

 התמהו־ משכנתו מוקסם הוא
 הסרט בימאי בה. ומתאהב נית
 מככבים אדוארדס, בלייק הוא

 וג׳ורג׳ הפבורן אודרי בסרט:
פפארד.

שבת
1 .1

 — פרופיל #'ותיעוד:
 — 6.30( נכון אופירה
עב מדבר בצבע, שידור
ה האספקטים תיאור ריות).
ה נשיא אשת חיי של שונים

תפ עם בהתמודדותה מדינה,
עו כאשד! כרעייה, כאם, קידה
 נפקד לא נשיא. וכאשת בדת

 הסר־ במחלת מאבקה על הפרק
סן.

שי — 10.30( פורטלגד
אנג מדבר בצבע, תר

 ספור־ החמישי הדוכס לית).
 דופן. ויוצא תמהוני היה טלנד

דו גם והיה להעלם, נהג הוא
 ביי- ברחוב מרפדייה לבעל מה
פ אחרי שנים 34 לונדון. קר,

 של כלתו אני, דורשת טירתו
 לפתוח בייקר, מרחוב הסוחר

 כאשר שלו, הקבורה ארח את
 שחותגה בדעתה איתנה היא

 הם. חד — פפורטלנד והדוכס
 ה־ בתואר: תזכה תצליח אם

 הכרוך וכל מפורטלנד דוכסית
 פטרישיה מככבים: זה. בכבוד

האוורס. ונייג׳ל הייז

ראשון 01׳
1 .2

 שני מבט תיעוד: #
 בצבע, שידור — 9.45(

תח כתבת אנגלית). מדבר
מערכות על פאנותזה של קיר

ישר של חלקה נפקד לא שי.

אל.
 ו- ויין :קומתה #

 שידור —11.00( שוסמר
 אנגלית). מדבר בצבע,

 הצ״ בתת-סידרה ראשון פרק
הקומי של בכיכובם פנדליים,

ושוסטר. ויין הקנדיים קאים

שני יום
1 .3

תהילה :סידרה #
 בצבע, שידור — 8.03(

אנגלית). ומזמר מדבר
 :•וצריס דיונאות #

 — 9.30( גילבוע אמיר
עב מדבר בצבע, שידור
• ת)  ה- בסידרה נוסף פרק רי

 את הטלוויזיה צופי על משגיאה
העבריים. והשירה הספרות

 10.55(קאז :מותחן #
 מדבר בצבע, שיתר —

 של שאלה הפרק אנגלית).
 עלילותיו בסיפור ממשיך מעמד

 שהפך קאז, לשעבר, הפושע של
לפרקליט.

שלישי יום
1 .4

 מיון חדר סידחה: #
 בצבע, שידור — 9.30(

אנגלית). מדבר
ה אוייב :דראמה #
ב שידור — 10320( עם

 אנגלית). מדבר צבע,
 ה- של טלוויזיונית גירסה

 מחזהו על המבוססת בי־בי־סי,
המח איבסן. הנריק של הנודע

 רב מסר בעל להיות עשוי זה
מומלץ. זמננו. בן לישראלי

השלי- בעולם מתוחכמות נשקיתשת :דראמה ,#

תד האוורס הי פורטלנד ירושת ו
10.30 שעה שבת,


