
רביעי יום
4 .8

 מהדורת כחירות: # ■י
 לסיכום מיוחדת חדשות

 להסתדרות הכחירות
 מדכר שחור-לבן,—7.00(

 מישדר־בוקר — עברית)
 ,מחלקת־ד,חדשות של מיוחד

 הבחירות תוצאות את שייסכם
להסתדרות.

חלו מדע־כידיוני: •
שי■ — 6.15( החלל צי

:חרדי! מי□
י ״נ נתן א

 11.05*3 )10.4( שישי ביום
התוכ תובא ב׳, ברשת בלילה,

 — לשבת״ שישי ״בין נית
 ליבני ליצחק יספר נתן אייבי

ב אותו שהביאו הסיבות על
מצ ממיסעדן להפוך 37 גיל
 השלום. לטייס ופלייבוי ליח

 ועל מניעיו על יספר אייבי
עולמו.

------------י--------
אנגלית) מדכר בצבע, דור

 מהמערבולת נחלצת ארגו —
ל ונקלעת כוח מאבדת אבל

גאמילון. מטוסי של התקפה
החכוכות :כידור 0

 שילדם כרוק את מארחות
 כצכע, שידור — 8.30(

 קרמיט — עברית) מדכר
 שהאו־ מכיוון במיוחד, נרגש
 הבינלאומית הכוכבת היא רחת

 אי- שהתארחה ביותר הצעירה
, בתוכנית. פעם

מבט :כחירות •
מהדורה — לחדשות

 שחור■ — 0.00( מורחבת ̂■י
 — עברית) מדכי לכן,

ה בעיקבות וסיכומים תגובות
 הערכות !להסתדרות בחירות
לכנסת. הבחירות לקראת

 :טלוויזיה סרט •
10.00( בטון של בוקרים

 מדבר כצבע, שידור —
 בלשית קומדיה — אנגלית)

ה־ חסד״פרוטה בוקרים על.

קטנים פרטים גולדשטיין:
10.00 שעה חמישי, יום

 בלשים כורחם, בעל הופכים,
בתפקי הגדולה. בעיר פרטיים

 וטום ריד ג׳רי :הראשיים דים
סלן.

0^חזז;זזז7גח
4 .9

 להיט עוד בידור: •
 בצבע, שידור — 8.30(

 בתוכנית - עברית) מדבר
חיט־ עוזי מפי עבריים להיטים

 פיק, צביקה מיקח, ג׳קי מן,
 חלב ארזי, ירדנה נמרי, יוני

דודה. ולהקת ודבש
פרטים :תעודה *

 שחור־ — 10.00( קטנים
 — עברית) מדבר לכן,
אמ נכה״, היא בה, תגעי ״אל
לש שביקשה לבתה, האם רה
 בכיסא־גלג- נכה ילדה עם חק

 מספרת זה מישפט על לים.
נפג לילדים בבית־ספר מורה

 מיש- זה אין שיתוק־מוחין. עי
 באוכלוסיה לרבים מקרי. פט
 לנכים. התקרבות מפני פחד יש

מס גולדשטיין אורי של סרטו
 אלה ילדים של עולמם על פר

מישפחותיהם. בני ועל
 להון מהון :בורסה +

שחור־לכן, — 11.10(
 מגאזין - עברית) מדבר

המת את הסוקר דו־שבועי
ה שידור ;ההון בשוק חולל

ה אנשי התנהגות על משפיע
בורסה.

שישי ום
4 .10

 :לילדים סידרה •
 וידידיו פין הקלברי

 בצבע, שידור — 3.00(
 הפרק - אנגלית) מדבר

אוב שבמהלכו י ״המיליונרים״,
ומג במערה ובקר תום דים
האינדיאני. ג׳ו את בתוכה לים

 הלוואי :ערבי סרט #
 5.32( אהבה ידעתי ולא
ער מדבר שחור-לבן, —

 אשד, של סיפורה — כית)
אח נישואיה. בחיי המתייסרת

ל נוסעת היא בעלה מות רי
 את ולשכוח לנסות כדי לבנון

 היא בביירות בביודמלון עברה.
 היא איתו ויחד גבר, פוגשת

שה אלא חופשה. לבלות מנסה
 לשכוח לה מסייע אינו גבר
לקל מוליכה אלא העבר, את
 בסרט יסורים. של חדשה חת

 מחמוד חמדי, עמאד מככבים
אדהם. ואעדל מליגג׳י

 בנים :קולנוע סרט +
— 10.15( ואוהבים

אנג מדבר שחור־לבן,
ש קולנועי עיבוד — לית)
מעו אירוטי רומן פי על נעשה

 של חייה לורנס. ד.ה. של לה
 וול- בעיירה כורים מישפחת

 בעל הוא המישפחה בן שית.
לעי שזוכה אמנותיות נטיות

 מצד ולגינוי אמו מצד דוד
 קר־ ג׳ק הבמאי השיכור. אביו
 סטוקוול, דין מככבים: דיף.
ו האוארד טרוור הילר, וונדי
סירס. היתר

שבת
4 .11

 עשבי :תעודה סרט •
 מדבר — 6.30( מרפא

מהפך חל בעולם — ערבית)

 הכימיות. התרופות לטיב ביחס
האח בשנים חלה בישראל גם

 מדע של ביחסו תזוזה רונות
החק המרפא. לעשבי הרוקחות

ה והאקלים המודרנית לאות
לה דחף מהווים בישראל נוח

 זה, בנושא צוותי־מחקר קמת
להי הגיעו ני ולק מכון ואנשי
נכבדים. שגים
 מבית ניגונים :דת •
 ליפשיץ נחמה עם אבא

 מדבר שחור־לבן,—8.00(
בהשתת תוכנית — עברית)

 מברית־ שעלתה הזמרת פות
המס ליפשיץ, נחמה המועצות

ו בווילנה אביה בית על פרת
ו באידיש שירים כמה שרה

בעברית.
 :בהמשכים סידרה •

 שידור — 10.05( דאלאס
— אנגלית) מדבר בצבע,

 חשים ובניו בלבו לוקה ג׳וק
 הרפואי מצבו אשמים. הם כי

 ניתוח־לב מחייב ג׳וק של
 ג׳י על בובי של וכעסו פתוח,

 שהוא בו חושד הוא גובר. אר
 ההנחה סמך על עיסקות עושה

בניתוח. יעמוד לא שאביהם
המק : מתח סידרת •

 שידור — 10.50( צוענים
 — אנגלית) מדבר כצבע,

חברי- הביון שירותי סיפורי

כשניים שיחה :אביגל
10.50 שעה ריאשון, יום

 אלה בימים החשופים טיים,
 הציבור של נוקבת לביקורת
האנגלי.

ראשון □1׳
4 .12

 :לילדים סידרה •
 5.40( בערבה קטן בית

 מדבר כצבע, שידור —
 אינגלס מישפחת — אנגלית)

 מותו על במפתיע מתבשרת
ש עשיר, מישפחה קרוב של

 אחר ונכסיו. כל את לה הותיר
 היתד, שהשימחה מתברר כך

מוקדמת.
ארץ :חי שידור *

דאלאס :גריי
10.05 שעה מוצאי־שבת,

פסח ערב עוידזר׳ שידור: לקראת
 החמישי ביום בולט פסח ערב לפני שיובאו השידורים בין

 ביום בצבע. שיובא ,1981 האוסקר פרסי חלוקת טכס )16.4(
 שהוא מטורפים״, חיים ״אלה הקולנוע סרט יוקרן )17.4( שישי

 אהבה המחפשת בעלים, ארבעה שקברה עשירה אלמנה על קומדיה
 היא האלמנה לבעיותיה. מזור למצוא כדי לפסיכיאטר ופונה

קאמינגס. ורוברט ניומן פול בעליה ובין מקליין, שירלי השחקנית
 סף על ״חטא הסרט יוקרן ),18.4( פסח ערב במוצאי״שבת,

 ויילדר, בילי הקומדיות אמן של מפורסמת קומדיה ביתד״,
 המקורי ששמה (קומדיה יואל וטום מונרו מרלין בהשתתפות

 קיץ, לחופשת אשתו את שולח הבעל השביעית״). השנה ״תשוקת
היפהפיה. הבלונדית שכנתו על בהזיות ושוקע

 שחור■ — 8.03( אהבתי
- אנגלית) מדבר לבן,

נפ שליו מאיר של תוכניתו
 ישראל...״ טוב ב״ערב תחת

בנוש ופינות ראיונות שיחות,
 לו מתח: סידרת •ארץ־ישראל. אי

 שידור — 10.00( גראנט
 — אנגלית) מדבר בצבע,

ני על מספר ״הימורים״ הפרק
הי להגבלת חוק להעביר סיון

פר ועל ומישחקי־מזל מורים
 בלונד גדולה רמאות שת

ה וחבריו גראנט לו אנג׳לם.
וחוש מגלים חוקרים, כתבים

 בשניים שיחה !•פים.
עברית) מדבר — 10.50(

 שוש התיאטרון מבקרת —
 החוג ראש עם משוחחת אביגל

 תל- אוניברסיטת של לתיאטרון
לא־תיאטרוני. בנושא אביב
בו :קומית סידרה •
 •שידור — 11.25( עות

 — אנגלית) מדבר בצבע,
 בן סיפור מתוך ראשון חלק
 החוזרת בסידרה חלקים, שני

 כמה של הפסקה אחרי למסכים
בדיוק נפתחת ד,סידרה חודשים.

יז ם. של סיפורו את מביאים
תפו שני על ופתה״, ״תפו הר
ו ענף אותו על שגדלו זים

 לצלם כדי זה. את זה אהבו
ה צוות יצא התוכנית את

בפרדס. לצלם טלוויזיה
 :התרמה מיכצע •

 שידור — 8.03( טלתרום
 — עברית) מדבר בצבע,

היש הטלוויזיה מיבצעי גדול
 ו־ בערב 8ב־ שיתחיל ראלית
בהש בלילה, 1.00 עד יימשך
 ו־ ישראל אמני מיטב תתפות

 ו־ לואיס ג׳רי הזרים האמנים
 יוסי ומפיק עורך דונובן.
משולם.

).9.00( לחדשות מבט •
 :התרמה מיבצע •

 המשך — )9.30( טלתרום
אחר־חצות. 1.00 עד המיבצע

שליש• יום
4 .14

 תיעודית: סידרה •
שי■ — 8.03( האש עמוד

טלתרום
8.03 שעה שני, יום

 פרוץ עם נעצרה, שבו במקום
 בארצות- השחקנים שביתת
מא עדיין לסלי כאשר הברית,

באקדחה. בילי על יימת

שני יום
4 .13

 :לילדים תוכנית #
 וחצי חמש ארבע שלוש

 בצבע, שידור — 5.30(
 אלי- יתד, - עברית) מדבר

ואינשם צ׳ופי קשת, ששי אן,

עברית) מדבר בצבע, דור
 מיכאל הבמאי של סירטו —

 —1945( אלף״ ״המאה לב־טוב,
ל הניסיון את מתאר ),1946

 אלף 100 לארץ־ישראל הכניס
מה שניצלו יהודיים עקורים

הנאצית. תופת
 דרמאטית: סידרה •
 — 10.50( הנשים חדר

אנג מדבר בצבע, שידור
מת וחברותיה מירח — לית)
נשו כנשים להתפכח חילות

מירה של בחייה משבר אות.
 רצונו על לה מספר בעלה —

 לחזור מחליטה מירח להתגרש.
הלימודים. ספסל אל
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