
רביעי יום
7 .30

ניקלכי ניקולאם •
 ).8.03( חדשה) (סידרה

 הוחלט שעון־הקיץ, הנהגת עם
 חיים הסידרה הקרנת את לדחות

 (החל חמישי לימי אדמות עלי
 ולשבץ )9.30 בשעה 21.8מ־

 ניקו־ הסידרה את רביעי בימי
 חדשה, בגירסד, ניקלבי לאס

על הבי־בי־סי בידי שהופקה
 צ׳ארלס של הנודע סיפרו פי

 פוגשים הראשון בפרק דיקנם.
 וב־ קייט באחותו בניקולאס,

 המישפחה אבי מות אחרי אמם.
 ללונדון, לנסוע מחליטים הם
 לניקולאס מוצא וזה הדוד, אל

ב בפנימייה. עבודה ניקלבי
נייגל :הראשיים תפקידים

 ני- ניקולאס בתפקיד הוורסט
 בתפקיד מייסון והילרי קלבי,
 ראלף תפקיד את קייט. אחותו
 דרק השחקן מגלם ניקלבי
גודפרי.

 לא ).10.05( קנון •
 חד־פעמי לביקור חוזר המידקע

 הלא והממולח, השמן הבלש
 קונראד. ויליאם השחקן הוא
אחר. מכוכב רוצח הסרט: שם

 יום שד פסוקו •
 ״אומרים זה: בערב ).11.50(

תח לא ,ארץ אומרים אלו :לי
 ואלו ח׳) (דברים בה׳ כל סר

 יושביה׳ .אוכלת ,ארץ אומרים
 :להם אמרתי י״ג). (במדבר

 מתרפאים צדיקים לחמה, משל
ו בה. נשרפים רשעים בה,

 ארץ- כך היא. אחת השמש
מו אדם של טיבו לפי ישראל,

עגנון). (ש״י בה״ צא

שי יום חמי
7 .34

 ).8.03( המרתון •
ה מישחק התוכנית במיסגרת

 על תיעודי סרט יוקרן שבוע
 והמתישה הקשה המרתון ריצת

ה על באולימפיאדות, .ביותר
המפסידים. ועל בה מנצחים

תשו אחת שאלה •
 ).0.30( הרבה בות

 יובא מישדרי־תעודה במיסגרת
 ביוזמת שנערך ניסויי פרוייקט

 כתוכנית הישראלית הטלוויזיה
 צבי הוא שמפיקה רב־לאומית,

 לתת נועדה זו תוכנית דוחנר.
ל חדשניים ופתרונות ביטוי
ה וכלכליות. חברתיות בעיות
הת זו בסידרה הראשון נושא
 מוגבלים בילדים בטיפול מקד

 כל בעולם. שונים במקומות
 בפרוייקט חלק שלקחה מדינה
 דקות. עשר בת כתבה שיגרה

 של סירטון מייצג ישראל את
 בילד הטיפול על הדר, מוקי

 מניו- נבחרת כתבה החרש.
 בילדים בטיפול עוסקת זילנד

מוק בלידה שנולדו מוגבלים
 הטלוויזיה מטעם כתבה דמת.

 (ארצות- בוסטון של הציבורית
 בילדים טיפול מתארת הברית)

 לשילובם וניסיון מונגולואידים,
הרגילה. החינוך במערכת

 עד אותי אהוב •
ברי דרמה ).10.00( מוות

 מלווים ומיסתורין מתח טית.
 צעירים שני של סיפורם את

 נשכרים השניים ״להשכיר״.
ה ולקוחתו עורך־דין על־ידי

 כבני- שישמשו כדי עשירה,
 ופרקליטה האשד. שלה. לוויה

להת על־מנת מוות מביימים
מס־הכנסה. מתשלום חמק

שי יום שי
8 .4

 הפרק ).3.00( אמיל •
שצול בסידרה בפרה, מעשה

 איסטריד של סיפרה על״פי מה
לינדגרן.

).0.30( שלום דרדרי •
ו הסופר של עטו פרי מחזה

 תאופיק הנודע המצרי המחזאי
 מסימני־הדרך אחד אל־חכים.
המצ בדרמה ביותר הבולטים

 צולמה הדרמה והערבית. רית
ה הטלוויזיה על־ידי והופקה

 בצורה מציגה והיא ישראלית,
 אל- של הגירסה את מעולה

 בני־הירי- אהבת לסיפור חכים
 ראש בת שיקספיר. של בים

 ראש בבן מתאהבת הקהילה
 עזה האהבה היריבה. הקהילה

ה ההורים, שינאת עזה וכמוה
יכול ככל ומסכסכים מתערבים

 זו־ בסאם :שחקנים בין תם.
 (סמי איברהים ג׳ורג׳ עמט,

איוב. וג׳קי בג׳לי מרלין וסוסו),
מישפחתית תמונה •

טוב שכולו יוס הפרק ).0.20(

צורנר :אחת שאלה
9.30 שעה חמישי, יוס

 של הכפולים שחייו בכך נפתח
 להטרידו. מתחילים ריצ׳ארד

 סחו אל להתקשר מנסה הוא
 מרג׳ורי אותה. מוצא אינו אך

 אינו שמשהו לחוש מתחילה
 הדירה אל מגיעה ג׳יין כשורה.

בשו לשכור, מתכוונת שהיא
 אך בחורות, שתי עם תפות
 היא בבית. אותן מוצאת אינה

 גייל, פיטר השכן את פוגשת
ו הדירה את בפניה המציג
 ללגום אותה מזמין מכן לאחר
בדירתו. כוסית

ת ב ש
8 .2

).0.30(לניכור שלום •
האמ הסרטים מראשוני אחד

 ויאט־נאם, מילחמת על ריקאים
 עני (גיבור שטראום פיטר עם

 דאג- מייקל השחקנים ועשיר).
 רייט ותרזה קנדי ארתור לס,

 הראשיים. בתפקידים מופיעים
 בוקרים מישפחת של סורר בן

 קודם לבקרה בא אמריקאית
לצבא. גיוסו

ראשון יום
8 .3

 מארחות החכוכות •
 ).8.30( מיינלי ליזה את

 קברט כוכבת השחקנית־זמרת
 הכוכבים רשימת אל מצטרפת

החבובות. אצל המתארחים
 ).10.00( וגנב אכיון •
המפור בסידרה השני הפרק
 נפתח ורבת־הכוכבים, סמת

 כדי הכל עושים הכל כאשר
 תום. של רוצחיו את לגלות
 עו־ בקליפורניה. נמצא ווסלי

 לחזר מנסה קייט של רך־הדין
הצעירה. לקוחתו אחרי
 ).10.50( כועות •
ב להתגורר שבים ודני ג׳ודי
 בילדותם. התגוררו בו חדר
 באחים. מתגרים ובובתו צ׳אק
בייס למישחק כרטיס יש לדני
יבו שכולם מבקשת מארי בול.

בקוני-איילנד, לבילוי איתה או

כג׳לי :שלום דרדרי
6.30 שישי, יום

 בכדורת. לשחק חפץ ובארט
הול טייט וג׳אסיקה צ׳אסטר

 כוהן עם להתייעץ בינתיים כים
 כמינהגו, צ׳אסטר, מתודיסטי.

ה של בתו לגלוריה, נמשך
מש הוא אחריה. ומחזר כוהן,
הקבו לטיפול להצטרף תכנע

מצ דני לו. מציעה שהיא צתי
 היפה־ את לאתר סוף סוף ליח
 בבית- פגש שבה השחורה פיה

לביתה. הולך הוא הקברות.

ח ו ם ל י ר ו ד י ש ה
■■■״יי■*■■■יי■*״"""י-

:האולימפיאדה מן
18.00—17.30 31.7.80
10.50— 20.00
23.50— 23.00
20.30—16.00 1.8.80

2.8.80

3.8.80

00.30—24.00
20.00—18.00

23.55—23.00
18.30—17.30
24.00—23.00

 תקציר. — האולימפיאדה יומן
 המרתון. ריצת על סרט
 תקציר. — האולימפיאדה יומן

 זינוק נשים, גמר 100x4 של חי שידור
 גמר 100x4 גברים, גמר 1500 המרתון,

 גמר 400x4 נשים, גמר 1500 גברים,
 המרתון, סיום גברים, גמר 5000 נשים,

 גברים. גמר 400x4 גברים, כדורעף גמר
 תקציר. — האולימפיאדה יומן

 + בכדורגל הגמר של ראשונה מחצית
תקציר.

 תקציר. — האולימפיאדה יומן
 האולימפיאדה. סיכום
 וטכס האולימפיאדה סיכום המשך.

הנעילה.

לקראת
ר דו ד1לייא 011113 שי

 הישראלית, בטלוויזיה לראשונה יוקרן
איילנד״ ״פרשת מעורר־המחלוקת הסרט

ליילנד פרשת
)7.8( הבא החמישי ביום

שני יום
8 .4

 ).8.03(שמיטה שנת •
 הסרט- יוקרן מורשה בסיסגרת

 לשנת המוקדש הארץ, שבת
ה שמיטה. שנת שהיא תש״ם

 השאלה: על לענות מנסה סרט
ה אם הדברים פני יהיו מה

 על יחליטו והממשלה כנסת
 ? בימינו מיצוות־שמיטה קיום
הצר בין היבול יחולק כיצד
ב השימוש עם ומה ? כנים

 אחרי שמיטה? בשנת מחשבים
בהשתתפות דיון ייערך הסרט

ה המארחים מצד עויין ביחס
 וניו־זילנד. תושבי שמרנים

ואשתו הארט • _
 המותחנים בסידרת ).10.45(

חפות. של שאלה הפרק יוקרן

שי יום שלי
8 .5

 לדיסניי־ שנה 25 •
 בידורי מופע ).5.30( לאנד

ה עיר של שנותיה 25 לרגל
 המהווה והחלומות, סיפורים

 תיירים. למיליוני משיכה מקום
 דני הבדרן התוכנית כוכבי בין

 אום־ האחים ג׳קסון, מישל קיי,
 סרטים יובאו בתוכנית מונד.
דיסני. וולט של שונים

דרגרייב :וגנב אביון
10.00 שהע ראשון, יום

 עסקן היסטוריון, כלכלן, רב,
 :מפיק ואגרונום. הסתדרות

צביאלי. בנימין
 מסך גדול מסד •
 הכותרת החת ).8.30( קטן

יוק ובדרניות שחקניות זמרות
 רוז, הסרטים מתוך קטעים רנו

 ניו־יורק, ניו־יורק, מצחיקונת,
 שרה הליידי שלי, קטן גוזל
ה הסרט מתוך קטע וכן בלוז

השחר. כוכב ישראלי
 ).0.30( אחד יום •

ש יוצאת־דופן בידור תוכנית
 קיבוץ של הבקר בחוות הוקלטה

 אותה שברמת־הגולן, נווה־איתן
 מבקר־ .101 יחידה איש מנהל

 יתאר מוקדי רנה המיסעדות
 (סטייק) אומצה עושים כיצד

 מאיר התוכנית מנחה מעולה.
שליו.
 אלן של סיפורו •

או בריטית, דרמה ).10.10(
באנ המתגוררים זוג בני דות

 לניו־זילנד והיוצאים גליה
ה של הולדתו במקום לבקר
 העולם את מייצג הזוג בעל.

זוכה והוא המודרני, המערבי

קיי :דיסניילאנד שנה 25
5.30 שעה שלישי, יוס

מפתיעות. תגליות
קלאודים אני •

 מישפחתית בסעודה ).10.50(
 מבחינה אוגוסטום שעורך
 פוסטמום שבין ברומן ליוויה

 (בתם וליבליה יוליה) של (בנה
 הנשואה ודרוסום), אנטוניה של

 טיבריוס). של (בנו לקאסטור
 לפיהן מגרמניה, איוב בשורות
 שם, הרומי הצבא כל הושמד

ה בין שיפריד צבא עוד ואין
 למושבות הגרמניים שבטים

 נשלח טיבריוס בגליה. הרומיות
 קלאו- במצב. לטפל לגרמניה

ההיס במחקריו ממשיך דיוס
טוריים.

 כחולות אבודה עיר •
בי כרטיס בסידרה ).0.30(

 שתי המתאר סרט מובא קור
ה נבטית בעיר חפירה עונות

הר לא באלוזה, ליד שוכנת
 בשנים סואץ. מתעלת חק
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