
הולמס וויטהאד:
26.2מ־ החל חמישי, ימי חדשה, סידרה

2 .18
 6.15( החלל חלוצי +

נו פרק כצכע). שידור —
 מדע־בידיוני. של בסידרה סף

ומש התותח אל מגיע הצוות
שמס הבסיס ואת אותו מיד

 נאלצים גאמילון אנשי ביבו.
וה פלוטו׳ הכוכב את לנטוש

מצרפת זכרונות : מורד
10.05 שעה רביעי, יום

סינודינה. מול מכבי ).8.30(
 10.10( המוכחדים •

מדבר כצכע, שידור —
 למקצוע״. ״עמיתים אנגלית,).

 ללא כמעט נותר ברנסייד ניל
 הוויטהול, במיסדרונות ידידים

 שלו האחרון לקרב ומתכונן
ה השמש. שטופת במאלטה

מת סאל״ט הסכם על דיונים
 ולינגהאם, זה. באי קיימים

 משתתפים ופיל ההסכם, חסיד
ו קיץ והמובחרים בדיונים

 אבל לביטחונם. דואגים ואלס
 אלה לשיחות מתנגד ברנסייד

 שיש סבור הוא מאודו. בכל
הצב כוחה את ולחזק לפתח

 להגבילו. ולא בריטניה של אי
 מעוג* לעומתו, הפוליטיקאים,

 שהוא מכיוון בהסכם יינים
 לדעת כספים. לחסוך עשוי

 בת־ של מדיניות זוהי ברנסייד
ה את לשפר העשויה יענה,
 קצר. לטווח רק הכלכלי מאזן

להכ בדעתו נחוש ברנסייד
במ אפילו השיחות, את שיל
נו ואז שלו. הקאריירה חיר
 שציפה ההזדמנות לידיו פלת

 שהיה מי פילאטוב, יורי :לה
 11 במשך בקג״ב סוכן־כפול

 ליבו אומץ את מאבד שנים,
ל שברצונו לברנסייד ומגלה
 ברנסייד למערב. מייד ערוק

 כי יטענו שהרוסים משוכנע
השי את וינטשו חטיפה, זו

ה הוראות לכל בניגוד חות.
 קיץ ברנסייד, מתכננים קבע,

 לערוק לפילאטוב לסייע וואלס
מנהלים השלושה במאלטה.

ושסון ורזו הוומס שדלוק :שידוד לקראת
 על המתבססת חדשה סידרה תתחיל )26.2( חמישי ביום

 הולמס ״שרלוק הכותרת תחת קונן־דויל, ארתור של הידוע סיפורו
 בפרק תיפתח פרקים, שישה בת שהיא הסידרה, ווטסון״. ודוקטור

 וויטהאד, ג׳ופרי — הולמס שרלוק :הסידרה כוכבי לרצח״. ״סיבה
פיקרינג. דונלנד — ווטסון ד״ר

2 $ ,  2

 ילדיה את מגדלת סמרה גם
 בעיות מציג הסרט לבדה•

חד־הורית. במישפחה חינוכיות

שבת
2 ^2
שי — 10.05( דאלאס

אנג מדכר כצכע, דור
ת).  בסידרה השני, הפרק לי

 המערבי, העולם את שכבשה
 פמלה של כניסתה את מתאר

 נדחית היא דיגר. למישפחת
 — לוסי מילבד כולם עלקידי

ה לוסי, בוב. של אחייניתו
 עם קשריה את לנתק מנסה

 גיל במשבר מצויה בית־הספר,
 סיפור, בודה היא ההתבגרות.

 ניסה התלמידים יועץ כאילו
אותה. לאנוס
 11.00( המקצוענים •

 מדכר כצבע, שידור —
 לנצח״. הצדק ״סוף אנגלית).

 האחרונים מגעיה הרפתקות
בריטניה. של

ראשון יום
2 .2 2

 10.00( גראנט לו •
ר דו אנג מדכר כצכע, שי
ה המעולה, הסידרה לית).
 העיתונות מעולם טפח חושפת

 עורך באמצעות האמריקאית,
מקו עיתון של ומערת דינאמי

 ה־ אל שבה בלוס־אנג׳לם, מי
 על מאבק של בתקופה מירקע,

 הפרק בארץ. העיתונות חופש
 — השוטר — הערב שיוקרן
 בניין מול אכזרי רצח מתאר

 העורך, של להפתעתו המערכת.
מז אסנר), (אדווארד גראנט לו

 את מחלקת־החקירות מינה
 צוות לחקירה. המקוף שוטר

ה־ אחר מקרוב עוקב הכתבים

שי יום שי

דאלאס :גדם וכל־ דייוויס
מוצאי־שבת,

 בדרכה ממשיכה ארגו חללית
דו־ ).8.03( תצפית ׳•לאיסכנדר.

מדע. בענייני שבועון
 ארצ׳י של המיסבאה •

״שו הפרק ).8.30( באנקר
 באנקר ארצ׳י בנפש״. תפים

 המיסבאה את שמסבך זה הוא
 המס. אגף עם צרורה בצרה
 אותו שמעניין מה כל אבל
 משותפו להיפטר כיצד הוא

 כלל מודע אינו באנקר מורי.
ומא קנס של שסכנה לעובדה,

 מנסה הוא עליו. מאיימת סר
 של חלקו רכישת את לזרז

 אותו מציל שזה שעה מורי,
יעי בשיטה המס פקידי משיני

 בלתי־קונבנציונא־ כי אם לה,
 מצרפת זכרונות •לית.

צרפ מדכר — 10.05(
 .1976מ־ קולנוע סרט תית).

 מישפחה בני של קורותיהם
 של הראשונה במחצית צרפתית

השי את סוקר הסרט המאה.
ה החברתיים׳ האישיים, נויים

 במישפחה והפוליטיים כלכליים
ה בתפקידים כולה. ובצרפת
 מאריס מורו, דאן ראשיים
אוקלר. ומישל פיזייה פראנס

חמישי יום
2 .19

השכוע מישחק •

10.05 שעה

 שעלול מאוד, מסוכן מישחק
בחייו. מהם לאחד לעלות
 ).11.00( להון מהון •

 המפיק של המעולה תוכניתו
 מעט החושפת אמוץ, חנינא

ההון, ושוק הבורסה ממיסתדי

ר :אסנ
ראשון, יום

 בהם המתרחש על ומשפיעה
 מהון הקרנתה. שאחרי ביום
 תוכנית להיות הופכת להון

חוד שהיתה תחת דו־שבועית
שית.

 וידידיו פין הקלכרי •
 כצכע, שידור — 3.00(

״שו הפרק אנגלית). מדכר
 ברצח נאשם פוטר הים״. דדי

 והקלברי תום רובינסון. הד״ר
ומחלי בנוח שלא חשים פין
 ג׳ו חברם מהבית. לברוח טים

והשלו אליהם מצטרף הרפר
 במורדות בסירה,- שטים שה

 והם שוקעת סירתם המיסיסיפי.
 בלב אי על מחנה מקימים

הנהר.
ילדים ־טל עולם •

גראנט לו
10.00 שעה

 ערבית מדבר סרט ).5.50(
 אבדה, רושדי של בכיכובם

 ו־ רמזי אחמד,.זוהייר סמרה
מג אבדה רושדי צברי. סמיר

עצמו. בכוחות ילדיו את . דל

רביעי יום
 מרתקות עובדות ומגלה חקירה

המקוף. שוטר על
 מד- —11.20(כנסון •

 רוסי ילד-פלא אנגלית). כר
 המושל בבית מבקר 11 בן

מת המושל בית שח. ומשחק
 רוסיים, בשוטרי־חרש מלא
ה את מכליה המוציא דבר

 נעלם כאשר קראום. גברת
 העלילה מתחילה ילד־הפלא
בהס מסתתר, הילד להסתבך.

 המושל בית קיטי, של כמתה
 בינגושי, למאבק מוקד הופך

הדטאנט. את מטפח ובנסון

שני ום
2 .2 0

 הטלוויזיה שעשועון •
 ).8.00( שלי״ הסוד ,,זה

ו הצוות אנשי שלושת עם
צפיר. טוביה
 התרכות שיעמומון •

 חיים בהנחיית ).8.30( 8/!2
קינן.
 את ).10.15( נעזכ •

 דרמה מסיימת הערב שעשועי
 של סיפורו את המביאה קנויה,

ל אותו נוטשת שאשתו גבר
מאהבה. טובת

שלישי יום
2 .214

 — 8.03( האש עמוד •
עכ־ מדכר כצכע, שידור

חרדיו ב מי
 בשבוע מקדישים גלי־צה״ל

 רבות תוכניות הזה השידורים
 הצבאית בעגה שמכונה למה
תוכ בדרכים). (זהירות זה״ב
נפת צה״ל גלי של הקבע ניות
 ראשון ביום שבוע מדי חות

 ב״גלגלי בבוקר, 7.07 בשעה
 ממוקדי דיווחים עם צה״ל״,

 המיש- המסוק ומן המישטרה
 בדרכים. הנעשה על טרתי

 ״עקבות בשם מיוחדת תוכנית
 שני, ביום שתשודר בכביש״
 הדרכים תאונות את תחקור
״לי המישדר ).23.05 (בשעה

 רביעי ביום בדרכים״, לה
ה לנושא מוקדש ),10.05(

 זה״ב שבוע את בלילה. נהיגה
 כמדי יחתום, גלי-צה״ל של
 ״גלגלי המישדר שישי, יום

).12.05( "ל" ה צ

ה ומרד״. ״מאורעות רית)•
 אמין חג׳ הירושלמי, מופתי

 היא 1936ש״ חש אל-חוסייני,
 פורץ בהנהגתו ההכרעה. שנת

המלכו הוועדה הערבי. המרד
 את לבדוק כדי שבאה תית,

 מגיעה להתקוממות, הסיבות
 הארץ את לחלק שיש למסקנה

וער יהודית — מדינות לשתי
בית.

היפהפיה :כיתר •
 10.00( הקרח על הנמה
אנג מדכר כצכע, שידור
 ב- הקרח על החלקה לית).
ב באנגליה. וומבלי משטחי
הח פנטומימה, קטעי תוכנית

 המשתתפים בין וריקוד. לקה
 המפורסמים מהמחליקים כמה

פטדישיה :וביניהם בעולם,
 ג׳ון מינשול, מארטין פאולי,

 משל , המוסיקה מקגואן. אן
צ׳ייקובסקי.

שי — 10.50( ג׳ני •
אנג מדכר כצכע, דור

 בסיפור השישי הפרק לית).
 וינסטון של אמו של חייה

 מארי- ממוצא אשה צ׳דצ׳יל.
 הת־ של מבעיות שסבלה קאי,

 בצד הבריטית, בחברה אקלמות
 בעת בריטניה מנהיג של אביו

 שגסס השניה, מילחמת־העולם
מעגבת. בהדרגה


