
 החל המזמרת. הספינה הוותיקה תוכנית
תוכ יוקרנו דקות, 40 משך ,6.30 מהשעה

והיאבקות. ספורט ניות
אר בין שני ביום יתחלקו תוכניות־הערב

 תוכנית .8.00 בשעה שתחלנד. סדרות, בע
 בסידרה חודשית תוכנית לעולים. חודשית

 ותוכנית לחודש, אחת תעודה ודעת, מדע
 הפרופסור של והנחייתו בעריכתו חדשה
בעתיקות. חדשות השם תחת ידין, יגאל

תוכ לחודש, אחת חוקרן, מבט אחרי
 אטינגר, עמוס של המתחדשת ניתו
 גם תוקרן לחודש אחת שכאלה. חיים

 צה״ל גלי מפקד של החדשה תוכניתם
 התכניות ומנהל נאור, (״מוטקה״)מרדכי
 שמי (״צחי״) יצחלן בטלוויזיה בעברית

המטמון. את מחפשים עוני,
 חוקרן ישודרו, לא אלה תוכניות כאשר

 והתוכנית לשבוע, אחת דראמה, יצירת
 בידורית־דוקומנטרית תוכנית דרך, סימני

 מחפשים בעוד בארץ. ואנשים נופים על
 הערב, את ינעלו שכאלה וחיים המטמון את
 50 רק יארכו דרך וסימני הדרמה הרי

וה המתח סדרות יוקרנו ואחריהם דקות,
 אפס, חמש הוואי מלבד המוכרות, פעולה
 מהמסך. השבוע שירד

שלישי: יום
 סידרת עם זה.יתחילו ביום השידורים

תת- ביולי יולי. לחודש עד לילדים אגדות

רם אלימלך
עם

 ינסו בה הרך, לגיל חדשה, סידרה חיל
 הדך לגיל התוכנית העוללים. את לחנך

בשעה חמישי. בימי מיולי, החל גם תשודר
עב בדאבינג הסדרות, יוקרנו בערב 6.00
ה ותחזור ותעלוליו, אמיל וגל, גד רי:

בילבי. תוכנית
 ואחריה מורשה תוכנית בערב 8.00ב־

הערב. שידורי את ינעל מוקד סידרת־מתח.
רביעי: יום

 משך שבוע מדי דיסני, וולט של עולמו
 8.00ב־ ייפתחו מישדרי־הערב תמימה. שעה

 יריעת את להרחיב כשהמגמה טק, בכל־בו
בגי להסתפק ולא זו בתוכנית הנושאים

 הרמה לכיוון גולשים פעם לא אשר לויים׳
ב בעיתונים מדורי-צרכנות עיתונאי של

 שלו. (״מושקה״) ומשה ארד נורית
טלוויזיה. או קולנוע סרט מבט, לאחר
חמישי: יום

 לגיל ואחריהם מצויירים בסרטים יתחיל
 של הצריף :אחריהם שעה. חצי משך הרך

 הערב תוכניות לי. פנאי והתוכנית תמרי
 השבועות 12 כאשר בחידונים, תיפתחנה

 של תוכניתם במיסגרת יהיו הראשונים
 שלי. הסוד זה זוהר, ואורי קול יצחק

 התוכנית בחודש פעמיים חוקרן מבט אחרי
 ירון של תוכניתו בחודש פעמיים תעודה,
 בחודש אחת פעם ואילו טנדו, לונדון

 בנושאים דיון זו: בתוכנית עימות. התוכנית
במח השנויים אקטואליים או היסטוריים

ה את המסבירים קצרים וסרטים לוקת,
 השבוע. משחק :9.50ב־ שיידון. נושא
שישי: יום

 עלילתי סרט הצהריים אחר 3.00 בשעה
 יומן השבוע אחרי למישפחה. חצי־שעה, בן

פע תוכניות. שלל ,9.10 בשעה אירועים,
הטל ר. יום סרט מועדון בשבוע: מיים

 אמריקאיים סירטי־איכות מבטיחה וויזיה
 בחודש האחרים השבועות שני ואירופאיים.

 אל* ח של ארצי לך שרתי בין יתחלקו
 תוכנית חוקרן זו תוכנית כשאחרי מגור,
 תוכניות לבין ואמנות, תרבות בנושאי
ומוסיקה.1 דראמה
:שכת יום

ל קודש בין המבדיל שינוי. ללא נשאר
 יוקרן השבוע וספיחי מבט אחרי פותח, חול

סידרת־מתח. 9.45 ובשעה ספורט, מבט

1967 קשקשת
1967הזה הוגולנו זנשבץ

:מאוזן
 בלתי- ושקוף דק נייר .2 הנגב! בירת .1

קי .4 באפריקה! מדינה .3 למים! חדיר
 .7 (ר״ת)! ראש־אגף .6 הולנדית! דומת

 סזרחת! גפן .9 זכות! על מחילה .8 גרניט!
 .22 קובע־מגן! .21 זוג! .12 סנדוויץ׳! .11

 דיברה שבהם בנים מארבעה .23 נוכרי!
 מאוזן! 88 כמו .26 פיקסציה! .24 תורה!

צרפ מטבע .33 סימבול! .31 הקף!! .28
 .37 מגור! .35 השנה! מעונות .34 תית!

 .39 (ש״מ)! המנוח בישראל ארה״ב שגריר
 קומיקאי .42 פלילית! עבירה .40 במים! חי

 זרבובית! .47 גץ! .45 שנפטר! דגול צרפתי
 .49 הגרוזינים! אצל נפוץ שם־מישפחה .48

 .52 השתתק! .51 הציפור! מעון .50 אירוע!
 .54 (הפוך)! הבקר מלכסיקון .53 מעשייה!
 הפחתת .61 ספר! .60 קרס; .57 שרפרף;

 .68 סבוטז׳ה! .65 חבילה! .63 המהירות;
 .71 אסקופה! .70 ג׳ליל; של העברי שמה
 ישראלית שחקנית־תיאטרון .72 זעיר!

 .76 (ש״פ)! נודע ישראלי זמר .74 (ש״פ)!
 אודים .79 זקן־ורגיל! .77 מחנה־אוהלים;

 יקום! .87 חמורה! שבועה .84 לוחשים!
 .91 פופולרי! מישחק־ילדים מחצית .89

 החדר. לחימום מיבנה
:מאונך

תולעת .5 ביאליק! של מאלופיו אחד .1

החשו מעצי־היער אחד .10 טפילה! שטוחה
 לנוזלים! כלי־קיבול .11 בישראל! בים

 .14 אדם; אותו של הורים לאותם בן .13
ב מסימני־הקריאה .16 מתנזר! .15 ריבוי:
 .18 חיכך! .17 במיקרא; המסורתי ניקוד
באפרי נהר .19 (הסוד)! ים מוקפת יבשה

 .24- סניגוריה: .22 פיננסי: מוסד .20 קה;
:לבקר בוא .25 מיקרה-לילה!  כרכוב: .27 !

 מארבעת .32 נבחר! גוף .30 מכ״ם; .29
 ריקבון! .36 אמו; או אביו אבי .34 המינים;

 שני; בית מימי בגליל בצורה עיר .38
אמרי שחקנית־קולגוע .43 תפוסה; .41

ה מנח״לי אחד .44 (ש״פ)! נודעת קאית
 .52 משכון! .49 הבגד! שולי .47 רמה!

 דג יעלה .56 זימרה; .55 הקיטניות: מן
 ר־1 ממישפחת צמח־ביצות .58 בחכתו:
 ערירים .60 גדודי(ר״ת)! שוטר .59 הלילה;

יש דואר של סימלו .63 מילת־תנאי; .62
 מחודשי .67 תוכו! .66 יחי!; .64 ראל:

 מלך .73 ציבור! .71 ריקוד: מין .69 השנה!
 הברה: .78 מאחז־נר! .75 נודע! שייקספירי

נפו מילת־יחס .81 האלוהות: מכינויי .80
ישר חברת־תמרוקים .83 אציל! .82 צה!

 .88 אשפת־חיצים! .87 רברבן; .85 אלית;
 חומר־ציפוי .90 איטלקי! מחבר־אופרוח

ב מוסכם שלט .92 אציל! פרש .91 שקוף:
יקרה. אבן מין .93 כבישים;

 למצוא ונסו! דינדונך את הפעל
 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור

 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר
 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות

ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,״
 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות

 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

1965 קשקשת

 בל השנה: האחד־במאי מיצעד #
בנפרד. צועד שמאלני פלג

 ,11 הר־ציון רזד גזית, חלל
ראשון־לציון

 לנהג משולשת״ ״אצבע תמרור #
הפזיז.

שנונית רח׳ גולדנברג, בועז
באר־שבע ה׳, שיכון ,53

 ב־ משולשת עיסקה של סכימה י•
מישחקי-חכדורגל.

אסף רח׳ שכיב, יצחק
נתניה ,5 שימחוני

פרשת-דרכים. על סכיזופרן #
ישראל. של השלום מפת <•

בני־ברק ,14 עזרא רח׳ שוורץ, יוסך
 ארה״ב. של מדיניות־החוץ #

,28 הלבנון רח׳ רוזגבלום, חגי
תל־אביב רמת־הטייסים,

 אין בדרייב השבוע
 7.45 בשעה

 נראה״ ואינו ״חרואה המישפחה לכל המתח סרט
 10.00 בשעה

 מיליארד 3״
הקלה״ בדרך

ות נ ו ט י בס
הריון שמלות #
סי # הריון מכנ
ת • קו הריון טוני
ת • הריון חליפו

ל כהן ד ו מ
 .4 בנימי! נחלתי רח׳ תל־אביב,

החצר•־ דרך ב/ קומה
 בערב 7 עד פתוח
 12—4 בשעות (סגור

ת״־<] ,50344 דוכן;;־■■טל. זדי לחסינות
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