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שיש• יום
 מיל־ השווה האיש •

 לסטיב ).3.00 (שעה יונים
 מי- אלוף מתחרה. קם אוסטין

ב קשה שנפצע מכוניות רוצי
 מיליוני 7 השקיעו ובו תאונה
 שהשקיעו 6ה־ לעומת דולר,

ל אותו להפוך כדי באוסטין
היא הנפש אולם ביוני. אדם

קוז׳אק

המיויון 7־1
 הביוני של ונפשו החשובה,

 המגולם מילר, בארני החדש,
 מארק־ מונט השחקן על־ידי

 במעמס. עומדת אינה האם,
 מאוסטין, להיפטר מנסה הוא
 של היחיד הביוני להיות כדי

גולדמן. אוסקאר
 הרמדאן חידון •

 הערבית המחלקה ).7.35(
 שיימשך בחידון היום פותחת

 של הנושא הרמדאן. חודש כל
 החי- את שמיים. יראת היום:

יהו שתי הכינו הערבי דץ
 שולמית המפיקה דווקא: דיות

 והבמאית בן־שדום (״שולה״)
ציס. שושנה

אירו יומן השכוע •
 לעורכת ברכות ).7.20( עים

 תקופה אחרי חן. יעל היומן,
עו היא שבה שנים ארבע בת

 מאנשי והפכה בטלוויזיה בדת
קיב ביותר, הטובים החדשות

 ברשות קביעות סוף־סוף לה
השידור.

 האסטר־ העיר ראש •
 עצוב סוף ).0.20( כרידג׳
 הבא בשבוע טובה. לסידרה
ממ על חדשה, סידרה מתחילה

 נובל פרם ובעלת הרדיום ציאת
צו שנה 35כ־ לפני קירי. מרי
 מרי של חייה על סרט לם

ש הביוגראפיה על־פי קירי,
 איב. המדענית, של בתה כתבה
הטלוויז הסדרה יוצרי אולם

 מי רייד, רוברט הסופר יונית,
ה תכניות מחלקת ראש שהיה

מייג׳רס :מיליון ?
3.00 שעה

אי והמעבד בבי.בי.סי. מדע
 שקירי החליטו מורגן, ליי!
 כפי רומנטית כל־כך היתה לא

 אותה, לתאר ניסתה שבתה
 יותר. הרבה אנושית והיתה
 הוא הטלוויזיה סידרת במאי
עי שעיבד מי הותוורן, נייג׳ל

שנח המחזה את מודרני בוד
 הבט סופר־מודרני, בשעתו שב

אוסבורן. ג׳ון של מעם אחורה
 שעה (ירדן קוג׳אק •

 למי הערוצים). שני 0.15
 שירד הקרח, לבלש שמתגעגע

הישרא בטלוויזיה המסך מעל
ו הירדנית התחנה באה לית.

 הסיד- בשידור מחדש מתחילה
 שני בשידור שרוצה מי רה.
ב רק ,8.10 בשעה האחים את

ב שודר שכבר ופרק 6 ערוץ
ארץ.

85 .86 .87 .

1(1זז17ח3ראשון □1•שבת
והמצאות חידושים •

 ש־ ,מהתוכנית אכזבה ).0.30(
 לטובה. מפתיעה בדרך־כלל

מ חידוש הוא התוכנית נושא
 עננים זריעת של שנה 11 לפני

הגש מי הגברת לשם בכספית
ה של התוכניות מחלקת מים.

 סרט רכשה הערבית טלוויזיה
ש מדענים ועידת על המספר
 דנו ובה ,1967 בשנת נערכה

 כבר בארץ אז. של בחידוש
בהמצ רבות שנים משתמשים

 בו אף השני, הנושא זו. אה
מכ המצאת חדש: משום אין

 חקלאות לפיתוח שונים שירים
ש מכשירים בערוגות, זעירה

 או יהודי ישראלי, חקלאי כל
היטב. מכיר ערבי,
 הרמאדאן חידון •

 של החידון ).7.20 (שעה
 דעתן במיוחד: מעניין היום

 זכויות על ערביות נשים של
המשתת בין וחובותיה. האשד.

שחק בג׳אלי, מרלן גם פות
בטל המגישות ומוותיקות נית

הישראלית. וויזיה
 (שעה השבת כצאת •

ב הדת ענייני מחלקת ).8.00
 המחלקות אחת שהיא טלוויזיה,
מתר החלה ביותר, הפוריות

 הכרונית במחלה ונדבקה שלת
ה הישראלית: הטלוויזיה של

שי- הערב: החוזרים. שידורים

ארז :חשכת כצאת

 (שעה נדשים מועדון •
בתוכ חדשה סידרה ).5.50
 מבין ראשון פרק לילדים. ניות

 הר־ על מצויירים פרקים 13
כלבים. ושני ילדים 4 פתקות

 (שעה ומעם ממארה *
 ב־ מארח צור נועם ).0.15(

 פליטת את שלו השבועי שעור
 ירדנה מסטיק, מנטה שוקולד

שי את שכרה הטלוויזיה ארזי.
ירושל בני-נוער של רותיהם

 יותר על לענות שיעזרו מים
ל שהגיעו מכתבים 10,000נד

זו. תוכנית על הילדים מחלקת

סמארק :השיחרור
10.00 שננה

 התוכנית של הגדולה ההצלחה
ומו־ רבים שזמרים לכך הביא

,אח •רדנה
הנושים ומועוו!

ו הנדל, הלנה ביניהם כרים,
 לפנות התביישו לא כהן יזהר

 בבקשה אגוזי רינה למפיקה
בתוכנית. אותם גם לשתף
 המעופף השטיה •

היה כי התברר ).0.32 (יטעה

 אט אט־ ושמד פיל •
 אימצו רבות שעות ).5.00(

 את הילדים מחלקת עובדות
 לתת שם איזה במחשבה מוחן

ולב לילדים, השבועי לסרט
 פיל הגאוני לשם הגיעו סוף

ש אחרת, הצעה אט־אט. ושמו
 חץ־ ושמו פיל היתד, נפסלה,
מקשת.
 הגדול, החופש תום עם ומייד

ל הארוכים הסרטים יסתיימו
 החדשות תוכנית ותחזור ילדים

 תוכנית״ שהיא העניינים, מה
 לשידורי המחלקה של היוקרה
ילדים.

אהד יוצא שלש •
ומגי התוכנית מפיק ).0.30(

נמ שמעוני (״צחי״) יצחק שה
 יפסיק הוא אולם בחופשה, צא

 את להגיש כדי במיוחד אותה
שמ שלו. הכמעט־פרטי החידון

 במלאכה, העושים ושאר עוני,
 יהיה מי מראש לגלות מסרבים

יק שלא כדי היועצים, בצוות
מ אותם יכירו שהנשאלים רה

ת מהם לדלות ויצליחו קודם
 שבבי־. למרות מראש. שובות
 את קוטלים בעיתונות קורת

צו מכתבי על־פי הרי החידון,
 רבה, בהצלחה זוכה הוא פים,

להו כוונה כל אין ובינתיים
רידו.

8.00 שעה

בכלא, בדחורין של חוזר דור
 מרו- מאיר רבי המהר״ם, על

 את כמו בימי־הביניים. טנברג
 ביימה הדת, תוכניות מרבית

 ארז, ורדינה זו תכנית את גם
 בזכות באחרונה שהתפרסמה

אופירה. אחותה
 דיקנס •טל לונדדן •

לונ ).0 ערוץ ירדן 8.05(
 אחת דיקנס. של בתקופתו דון

שהוצ ביותר הטובות הסדרות
 ראש מחוויר שלידה באיזור, גו

קאסטרברידג׳. העיר
 פדלק דר ראן פיטר •

ה שני ירדן 0.15 (יטעה
 מצו־ מתח סידרת ערוצים).

 החוקר הולנדי בלש על יינת,
 העיר באמסטרדם, פשע מיקרי

ב — האחרונה בעת שהפכה
ישרא לנפל תודות רבה מידה

ה הפשע ממוקדי אחד — לי
עולמי. .

 המוות אל הפלגה •
שוב להיזכר אפשר ).10.00(

ש־ אלא צ׳ארלי, של במלאכים

השחווה

מהמואנים
 פוסט־ פארה בעזרת לא הפעם

ה ג׳קסון, קיית אלא מייג׳ורס
 הקצר השיער בעלת שחורה

 ב־ המשתתפת המלאכים, של
 שבת מוצאי של סרט־המתח

 פולי לנג, ריצ׳ארד עם יחד
בוסלי. ותום הוס סלסט ברגן,

תוכ כי ההודעה סרק, איום זה
 נג׳אר לילית של זו עלובה נית

 להמשיך הוחלט מהמסך. תרד
ש וכיוון שלם, חודש עוד בה
 במלאי, חדשות תוכניות אין

 לקטים חוזר בשידור מביאים
שודרו. שכבר מהתוכניות

(יר האהבה ספינת •
 ).0 ערוץ 8.10 שעה דן,

 ה־ הקומית בסידרה נוסף פרק
 בין שקורה מה על מצויינת
או של הצוות לבין הנוסעים

מפוארת. טיולים ניית  אפס חמש הוואי •
ה שני ירדן, 0.15 (•טעה

הירד בטלוויזיה ערוצים).
 גרוע מה החליטו לא עדיין נית

 של הסידרה או בארטה יותר:
 האי על לורד הים״) (״בוק ג׳ק

 יהיה השבוע ופושעיו. המקסים
בכל־זאת. הוואי  תנאי עד שיחדור •

ה הדראמה ).10.00 (שעה
 דראמה בחובה טומנת שבועית
 בד אימון הקלעים. שמאחרי

 על שוויתר מורה, היה לאנד
 כפועל ועבד הקבועה מישרתו

ש כדי משאית, וכנהג פשוט
ל ולהיות מישחק ללמוד יוכל

בתפ זכה הוא ואומנם, שחקן.
 הטלוויזיה בסרט ראשי קיד

 את המתאר תנאי, על שיחרור
 בפיתויים אסיר של מילחמתו

בת הכלא, בית בתוך הרבים
 לשיח־ ממתין הוא שבה קופה
 חדש ולפתיחת.דף מוקדם רור

קתרין השחקנית גם בחייו.
 תפקיד את המגלמת סטארק, ־

פי בפני עומדת האסיר, אשת
 אסיר אצלה מבקר כאשר תוי,

מ בעלה של חברו משוחרר,
הכלא.

תאו :חוקרת הבולשת
10.30 שעה

חוקרת(שעה הבולשת •
 ריגן, ג׳ק המפקח ).10.30
 ג׳ון השחקן על-ידי המגולם

 היום של בפרק מתחפש תאו),
הסמל ואילו תכשיטים למוכר

הנה* ;ואומר
התכשיט! וריגן

 ווטרמן) דנים (השחקן קארטר
פוש כנופיית של כנהג מתחזה

ב לתפוס כדי זאת, כל עים.
 ותסריט מצויין מישחק עזרת

פוש של נוספת חבורה מעולה
1 עים.
 (ירדן הוזר המלאך •

סיד הערוצים). שני 0.15
ב המלאך לסידרה המשך רת

 את מור. חג׳ך של כיכובו
 ככוכב תופס, מור של מקומו

 או־ יאן הצעיר השחקן הראשי,
ה את לרתק המצליח גליבי,
 שלא בקטעים שבוע מדי צופים

 סירטי את אפילו מביישים היו
 יאן מור, של מולידו אביו

 קצת צחק :בירדן עוד פלמינג.
 הערוצים), בשני 4.40 (שעה
הערו (שני מאטלנטיס האיש
 (שעה הסחבות מיסחר צים),
 אנגלית קומדיה )6 ערוץ 7.30
 מריה המצויינת השחקנית עם

 התיעודית־ והסידרה קארלין,
(ש בעבדות המילחמה למחצה

).6 ערוץ 8.10 עה
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שלישי יום
 (שעה הזדמנות תן •

נו הכושלת התוכנית ).0.30
 לעצמה. הזדמנות הפעם תנת

 בורשטיין, מייק הקבוע, המנחה
או אולי שם בהולנד, נמצא
מקו ואת הצופים, אותו הבים

או מיכאלי. רבקה מחליפה מו
 התוכנית את תחלץ היא לי

משיממונה.
ב ).8.00( בריבוע 0 •

 התכנית למפיק שהיתה שיחה
 מנהל עם קול (״איציק״) יצחק

שי צוקרמן, ארנון הטלוויזיה
 בהארכת השניים דנו שבה חה

 רבים שבועות לעוד בריבוע 9
:לצוקרמן קול אמר נוספים,

לעשות איו
נאוץ חנינה

 מהפכה לעשות היחידה ״הדרך
 השלטון, את שתחליף בארץ,

הצי בריבוע. 9 את להוריד זה
לרחו וייצא — יתקומם בור

 ״זו צוקרמן: לו השיב בות."
התוכ את להוריד טובה סיבה
נית.״
שוב ).7.00( למיטפחה •

 אפשר כי רביד מיקה מוכיחה
 כי- עם טובות, תוכניות להכין
 המישפח־ המגאזין ורצון. שרון

 שיצרו חלל ממלא בערבית תי
 ב־ בעיברית. התוכניות מתכנני
 הד״ר דן השבוע של מגאזין

הרפו בבעיות נובאני נאפז
 בקיץ, בשיזוף הקשורות איות

 מבלי להשתזף כיצד ומייעץ
 מביאה, האופנה פינת להינזק.

סיד ערבית, בתוכנית דווקא
ו חשופים, בגדי־קיץ של רה

 של זו היא השבועית התערוכה
ש מי יורש, אביגיל הציירת

 מורה שהפך לפני היה, בעלה
האמ שירותי ראש בבצלאל,

הישראלית. בטלוויזיה נות
 (•טעה אז־נידין קד •

 הערוצים). שגי ירדן 8.10
שמסת־ אחרי אחדים חודשים

מיסארי :הזדמנות תן
9.30 שעה

ב כלשהי סידרה הקרנת יימת
 בגעגועים, בה נזכרים ארץ,

 הירדנית הטלוויזיה וראשי
 לגעגועי הנראה כפי מבינים

 אונידין, קו המצוי. הישראלי
 חוזר גלמור, פיטר השחקן עם

 מעניינת סידרה הקטן. למסך
 הכתר. מישפטי בירדן: אחרת

מ אנגליים מישפטים שיחזור
 הדראמה מיטב פי על פורסמים

 זה מסוג אנגליות סדרות של
).6 ערוץ 9.15 (שעה
 סוף )10.00( כארטה •
 בעל הבלש עצמו מוצא סוף
 של השני בצידו התוכי עיני

 הנהרג תיכון תלמיד המיתרם.
 בא- שעורך פעולה במסגרת

 לערוק הבלש את מביא רטה,
 מוכיח שהוא עד מהמישטרח

חפותו. את
ו_____________ . --------ד


