
רביעי יום
5 .13

חלו מדע־כידיוני: •
 חלק ,1(! (פרק החלל צי
 כצבע. שידור — 0.15 ב׳,

 מריה _ אנגלית) מדבר
 ומחליט הוריו עם משוחח
 לבקש בלא הארץ לכדור לחזור
 לספינה מחוץ בהיותו רשות.

 התיקשד לוויין את מגלח הוא
הגאמילונים. של רת

 :בידורית סידרה •
— 8.03( האהבה ספינת

בוכה את תחילה פרקינס:
10.00 שעה רביעי, יום

אנג מדבר בצבע, שידור
 להפלגות חוזרת — לית)

 קומיים מצבים לצופים ומזמנת
 נוטלים שבהם וסנטימנטאליים,

הנוס והן הצוות אנשי הן חלק
 מופיעים הצוות אנשי בין עים.

 לורן מקלוד, גאווין השחקנים
ואחרים. קופל ברני טיווס,
— הן נקודת :טבע •

שי — 8.53( בארץ אביב
עב מדבר כצבע, דור

 האביב מפריחת חלק — רית)
 עדיין אבל מאחורינו, כבר

 אביב קטעי לתפוס אפשר
קלופפר. חנה :הפקה בגולן.
:טלוויזיה סרט •

 10.00( בוכה את תחילה
 מדבר בצבע, שידור —

מבי אמיתי בסיפור — לית)
האמ הטלוויזיה עיתונאית אה

 טיילר (מרי רולין בטי ריקאית
 סרטן על תיעודית תוכנית מור)
ל להסרתו. הניתוח ועל השד
שיגרתית, בבדיקה מכן, אחר

 ממאיר גידול אצלה מתגלה
ה הופך הניתוח אחרי בשד.
 לא הסרטן אופטימי. רופא

ארתור הסופר, בעלה התפשט.
 לעזור מנסה פרק״נס), (אנטוני ך■

 עם להתמודד מתקשה אך לה
 למצוא ונאלץ רוחה מצבי

לחב בעבודה. מיפלט לעצמו
 (ג׳ניפר אריקה הטובה רתה
יל וגם קאריירה גם יש וורן)
 פונה דבר של שבסופו כך דים,
 מימים בעבר למאהבה בטי

קר (ריצ׳ארד דייוויד עברו,
המר מפילדאלפיה עשיר נה),
תשומת־לב. של שפע עליה עיף
 ארוכה חופשה נוטלת היא

 את נוטשת עבודתה, ממקום
עם להתגורר ועוברת ארתור

 דייוויד לגירושיה. עד דייוויד, ,<
אך לאשה אותה לשאת רוצה

 אכזבתו את להסתיר יכול אינו י
 זה שיהיה להם, מתברר כאשר
 לנסות בטי עבור מדי מסוכן

ולהרות.

חמישי יום
5 .1 4

מישחק :ספורט #

 שחור■ — 8.03( השבוע
עברית). מדבר לבן,
 מישפטו :תעודה •

 טוב• מאיר שד ומותו
 שחור־ — 0.30( יאנסקי

 — עברית) מדבר לבן,
 מאיר רב־סרן עמד 1948 ביוני

 שדה, בית־דין בפני טוביאנסקי
 מילחמה בעת בבגידה הואשם
 תוך אולם להורג. מייד והוצא

 טעות זו היתה כי התברר שנה
 של להורג הוצאתו מישפטית.

 בודד מיקרה היתד, טוביאנסקי
 התיעודי הסרט צה״ל. בתולדות

ו ההתרחשויות, באתרי צולם
המשח ומיסמכים עדים מביא
בהנ המיקרה, פרטי את זרים
 מאיה :מפיקה לונדון. ירון חיית

קווה. יהודה במאי: דוקלר!
חו בשידור בידור •

אירוויזיון לקראת : זר
 שידור — 10.40( 1081

עב ומזמר מדבר בצבע,
בירון. דן במאי: — רית)
להון מהון :בורסה •

שחור־לבן, — 11.20(
עברית). מדבר

שישי יום
5 .15

 :לילדים סידרה •
וידידיו פין הקדברי

האהבה גיכעת :הודדן
10.15 שעה שישי, יום

 בצבע, שידור — 3.00(
 ״האק - אנגלית) מדבר

 חושש האק לקורבן״. הופר
 אוצרו את לעצמו יתבע שאביו

ב כספו את להפקיד ומחליט
תאצ׳ר. השופט של ידיו

 — השבוע :חדשות •
).8.15( אירועים יומן
 טובה שעה :בידור •

 ואורחיו פאר מני עם
)0.15.(

 גיב- :קולנוע סרט •
 — 10.15( האהבה עת

אנג מדבר בצבע, שידור
ת)  מאוד רומאנטי סרט — לי

 מתבסס קינג. הנרי הבמאי של
 מאת השם, אותו בעל רומן על

 בשם הונג־קונג ילידת רופאה
 הולדתה עיר :הרקע סואץ. האן
 של אהבתה על הסופרת. של

אמ לעיתונאי סינית רופאה
 מילחמת את המסקר ריקאי

והתרבו הגזעים גוון קוריאה.
 הפוליטי והמצב זו, בעיר יות

 מרכיב מהווים שלה, המיוחד
 אחד נחשב בסיפור. חשוב

 הנודעים הרומאנטיים הסרטים
 ג׳אני- הם הסרט כוכבי ביותר.

הולדן. וויליאם ג׳ונס פר

שבת
5 .16

 :ספורט •
 — )0.05( ספורט
 של הסיום מישחקי

הלאומית.

המישדוים בלוח שינויים
 גמה יונהגו האש״ ״עמוד הסידרה של הקרנתה סיום עם

:הטלוויזיה של המישדרים בלוח שינויים
 באצקר״, ארצ׳י של ו״המיסבאה ״מורשה" התוכנית •

שלישי. בימי תוקרנה ו״החבובות״, ״תצפית״
 חוזרת בדרכים, תאונות במניעת שעניינה ״די״, התוכנית •

 אחרי מייד בערב, 8.50 בשעה לשבוע, אחת ראשון, בימי להקרנה
אהבתי". ״ארץ התוכנית

 בשעה רביעי, בימי שוב תוקרן חן״ ״נקודת התוכנית •
לשבוע. אחת ,8.50

דאלאס :סידרה •
 בצבע, שידור — 10.05(

ף - אנגלית) מדבר י ל  ק
 מציג פאם, של אחיה בארנס,

 סנטור. לכהונת מועמדותו את
 היא מביך: במצב נמצאת פאס

 במסע לאחיה לעזור מחליטה
 מועמד נגד שלו, הבחירות

 יואינג. מישפחת בידי הנתמך
 לאחיה לעזור פאם של מאמציה

 טראגי, באורח מסתיימים קליף
 על שמידע מגלה היא כאשר
 בידי משמש קליף של עברו

 באור להציגו כאמצעי אר ג׳י
 קליף הבוחרים. בעיני שלילי
בפאם. אמונו את מאבד
המק : מתח סידרת •

 שידוד —10.55( צוענים
— אנגלית) מדבר בצבע,

ישן״. ״חוב הפרק

ראשון יום
17. 5

 רביעי, בימי להפליג שבה האהבה" ״ספינת הסידרה •
בערב. 8.03 בשעה לשבוע, אחת

 בימים תופסת הנשים״ ״חדר הסידרה של מקומה את •
 ויבר, דניס השחקן של בכיכובו ״סטון״, החדשה הסידרה אלה
״מקלאוד״. הסידרה כוכב

 אמן. של עדינה נפש בעל היינו
 טימוטי :הראשיים !תפקידים

 ג׳ראל- הנער, בתפקיד בוטומס
 ג׳י אי האם, בתפקיד פייג' דין

האב. בתפקיד מארשל

שני (יום
18. 5

 הסוד זה בידור: •
).8.03(שלי

״מ מוס בידור: •
עברית) מדבר — 8.30(

תרבות. ירחון —
ברל ז׳אק זמר: +

מד שחור־לבן, — 0.30(
— בצרפתית) ומזמר בר

ב המפורסם הצרפתי הזמר
 מיבחר שבה ישנה, תוכנית

אל כמו הידועים, מלהיטיו
טרדאס.9ואמ חעזביני מלאך :דראמה •
שידור — 10.00( האבן

שלישי■ יום
19. 5

החבובות :בידור +
 ראנדל טוני את מארחות

 בצבע, שידור — 8.30(
 באנגלית) ומזמר מדבר

 הבדרן- הוא החבובות אורח —
 טוני המעולה הקומיקאי שחקן
רנדל.
ג׳אז :מוסיקה •

 ארץ ישיר: שידור •
 •טהור־ — 8.03( אהבתי

— עברית) מדבר לבן,
בהנ ארץ־ישראל על תוכנית

שליו. מאיר חיית
די :שירות תשדיר •

 שבועית פינה — )8.50(
בדרכים. תאונות למניעת

 גראנט לו : סידרה •
 בצבע, שידור — 10.00(

״אינ הפרק אנגלית) מדבר
נמ נער של סיפורו דיאנים״.

וחדי מעניינים היבטים לט;
 האינדיאנים נושא על שים

 מערכת באמצעות באמריקה,
טיינזס. לוס־אנג׳לם

שיחה :דו־שיח •
העי — )10.50( בשניים

 שגריר מיכה והמפיק תונאי
 טרפר, ליאופולד עם ישוחח
האדו ״התיזמורת של המנצח

 בידי הכבושה באירופה מה״,
הנאצים.

אמסטרדאם :ברל
9.30 שמה שני, יום

גראנט לו :אסנר
10.00 שעה ראשון, יום

בועות :בידור •
 בצבע, שידור — 11.20(

 אחרי - אנגלית) מדבר
 כבת- נלקחה טייט שג׳סיקה
 צ׳סטר, בעלה, מתקשר ערובה,

 המייג׳ור מחלקת־המדינה. אל
 אייזנ־ מימי עם להתקשר מנסה
 אייזג־ שהנשיא ומתבשר האור,
מת. כבר האור

— אנגלית) מדבר כצבע,
המפור לספר טלוויזיוני עיבוד

 הביתה בוא דולף תומס של סם
ב גם שהוצג המחזה, מלאך.
ההת גיל לבטי על מספר ארץ,

פרו בעיירה צעיר של בגרות
 ארצות- בדרום בינציאלית

 למישפחה נצר היא אמו הברית.
ואביו מגדולתה, שירדה מיוחסת

 — שחור־לבן) — 10.00(
 את מארח מאן הרבי החלילן

 גיל- דייזי המפורסם החצוצרן
מטון :סידרה +ספי.

 כצבע, שידור — 10.45(
 המשך - אנגלית) מדבר

ויבר). (דנים סטון עלילותיו

החבובות :רנדל
8.30 שעה שלישי, יום
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£


