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לידות :גיאוגרפיה •
— 6.32( וימיה ערב

אנ מהכר כצבע, שידור
 ערב ״לילות הפרק ג גלית.)
 לילי בילי, על מספר וימיה״

 לערב- מגיעים אשר ווילי,
 מירוץ־סוסים אל הסעודית,

 מחוללת ונדה במידבר. גיזעיים
 את מעורר הדבר סופת־ציקלון.

 בעזרת ואכן בילי, של חשדו
 הערבי, הנסיך ובעזרת חבריו
 מגלים הם אחמד, וחברו, ראמי
 ומסכלים הציקלון, מגיע מאין

ונדה. של מזימתה את
ספינת־ :קומדיה •

 שידור — 8.03( האהבה
 :אנגלית) מדבר כצבע,

 המספרת בסידרה, נוסף פרק
 ספינת־נופש של מסעותיה על

הקאריבי. בים
חי : טלוויזיה סרט •
 10.00(האהבה אחר פוש

 מדבר בצבע, שידור —
 דראמה, הוא הסרט :אנגלית)
 אמיתי. סיפור על המבוססת

 אם של מאבק מתאר הוא
 שעה הקטן, בבנה להחזיק
 עליו תובע לשעבר שבעלה

לס היותה בשל אפוטרופסות,
 אם בשאלה: דן הסרט בית.

 לסבית, אשה של היותה עובדת
 להיות הזכות את ממנה נוטלת

 והצורך היכולת את או אם,
 את זה מול זה ומעמיד בכך,

ה בעיני מוסרי שנחשב מה
 ורגשותיו אהבתו לעומת חברה,

 ג׳ינה מככבות בסרט הפרט. של
 גלוריה הסרט כוכבת רולנדס,

 קומר כוכבת אלכסנדר, וג׳ין
 נד מופיעים לצידן קרמר. נגד

 בתפקיד גלאגר וקלו ביטי,
 שהוקרן הסרט, לשעבר. הבעל

 בידי הופק ,1978ב־ לראשונה
בלין. וויליאם תורם ג׳רי

חמישי יום
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לנוער מועדון :נוף

ענן עמוד גרינברג:
10.20 שעה חמישי, יום

 מדבר שחור־לכן, — 0.32(
 התוכנית במיסגרת ערבית):

 רשות־שמורות־הטבע של כתבה
נחל־תנינים. שמורת על

 להיט עוד :זמר •
 כצבע, שידור — 8.02(

 :עברית) ומזמר מדבר
 ללהיטים המוקדשת תוכנית

עבריים.
כדורסל :ספורט •

 בצבע. שידור - 0.35(
המח בעברית): פרשנות

 ניב- בין במישחק השניה צית
 שייערך וצרפת, ישראל חרות

 ל- אירופה אליפות במיסגרת
לאומיות. ניבחרות  ענן עמוד : תעודה •
 שחור- — 10.20( בדמים

 מדבר חוזר, שידור לכן,
 אורי נפטר החודש עברית):

 אותו שכינו היו גרינברג. צבי
ה כנסיית ו״ראש ״פאשיסט״
 אורי של יצירתו ריאקציה״.

המשו מגדולי גרינברג, צבי
 זמננו, בני העבריים ררים

 יותר מזה במחלוקת שנוייה
עמוד הסרט שנים. יובל מחצי

:אנגלית) מדבר כצבע,
 ורעייתו, לוושינגטון, טס ג׳י.אר.

 היעדרו, את מנצלת אלן, סו
הרו קשריה את להעמיק כדי

 אחיה בארנס, קליף עם מנטיים
 הכול, להפתעת פאמלה. של

 מתבשרת עצמה, היא לרבות
 להריון, נכנסה שהיא אלן סו

 מאמצים של שנים שבע לאחר
 מוצע בינתיים בתוהו. שעלו

קי בעבודתה, קידום לפאמלה
 לפאריס, בנסיעה הכרוך דום

 בעלה, לה זקוק שבו במועד
 מארחת שתשמש על־מנת בובי,

 מאוד חשוב חברתי באירוע
 המיקצועית הקאריירה לקידום

שלו.
 המיק■ : מתח סידרת •

 שידור — 10.50( צוענים
אנגלית): מדבר כצבע,

 הקברות״ בבית ״נמצא הפרק
 שירותי מעללי בתיאור ממשיך

הבריטיים. הביטחון

ראשון יום

וגאס :שירוו קואת7
 חמישי ביום יוקרן ״וגאס״ החדשה בסידרה הראשון הפרק

 המספרים מותחנים, 13 בת היא הסידרה .10.10 בשעה )4.6(
 הפרטיים הבלשים של למסורת בן טאנט, דן של הרפתקותיו את

יוצאות״דופן. עבודה בשיטות ווגאס, בלאס הפועל הישן, מהסיגנון

31 וגאס :אוריף5 
10.10 בשעה חמישי יום מדי

ארץ :חי שידור •

קונצרט ברנשטיין:
9.30 שעה ראשון, יום

עדן קידמת סטיינכק:
10.30 שעה שישי, יום

התמו אחר עוקב בדמים ענן
 מלחמת מאז ביצירתו שחלו רות

 ימינו. ועד הראשונה העולם
 של שיריו על מבוסם הסרט

 מעין להוות ומנסה המשורר,
 צבי אורי של שירית ביוגרפיה
 של הראשון (במישדר גרינברג

 צל״ג ציון קיבל הוא הסרט
הזה). בהעולם  להון מהון :כורסה +

מד •טחור־לכן, —11.10(
 הסוקר מגזין עברית): בר
ב בשוק־ההון, המתחולל את

לב. ברוך פרופסור הנחיית

שי יום שי
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 :לילדים סידרה •
 3.00(וידידיו פין הקלכרי

 מדבר כצבע, שידור —
נמ ״האק הפרק אנגלית):

 נעלם, האק כיצד מספר לט״
 להיעל־ קשר כל מכחיש ואביו
 ומראה האב, נשבר בסוף מותו.

 אבל בנו, נמצא היכן לשוטר
הפתעה. לכולם מצפה כאן

אירו יומן :חדשות •
עב מדבר — 8.15( עים

רית).
 טובה שעה :בידור •
 ואורחיו פאר מני עם

מד שחור־לכן, — 0.15(
עברית). בר

 :טלוויזיה סידרת •
 — 10.30( קידמת־עדן

אנ מדבר כצבע, שידור
לטל חדיש עיבוד : גלית)

 שאותו הנודע, הרומן של וויזיה
 הפרק סטיינבק. ג׳והן חיבר
 שב אדם הסידרה: של השני

 צ׳רלס, עם מתגורר הביתה,
 קת- בחווה. להתאקלם ומנסר

 עם הסתבכה זונה, הפכה רין
 בביתם מיסתור ומצאה מעבידה,

 נוכחותה וצ׳רלס. אדם של
 בין לחיכוך !נוסף גורם מהווה

 שאדם עוד מה האחים, שני
לאשה. אותה נושא

שבת
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 :טלוויזיה סידרת •
שידור —10.05( דאלאס

 שחור• — 8.03( אהבתי
ה :עברית) מדבר לכן,
לארץ־ישראל. השבועי מגזין
 ליאונרד קונצרט •

שי — 0.30( ברנשטיין
 של שידור־חי בצבע): דור

בירו מבריכת-השולטן קונצרט
 התיזמורת בהשתתפות שלים,

בני הישראלית הפילהרמונית
 ברנשטיין. ליאונרד של צוחו

 ינגן ראמפל פייר ז׳אן החלילן
 יצירתו את בכורה) (בשידור

 יצירה חליל, ברנשטיין של
 טנג־ ידין לחלילן המוקדשת

 יום- במלחמת שפל ז״ל, בואום
יצי תבוצע כן כמו הכיפורים.

ווקא פנטסיה בטהובן של רתו
 שישה מקהלות, בהשתתפות לית

 קר- עמנואל והפסנתרן סולנים
 זה חגיגי קונצרט סובסקי.
 וחונך ליום־ירושלים, מוקדש

החד האקוסטית הקונכיה את
בבריכת־השולטן. שהוצבה שה  10.30( כשנים שיחה •
עב מדבר שחור-לכן, —

רית).
 :בידורית סידרה •

 שידור — 11.00( כועדת
אנגלית): מדבר כצבע,

 של סיפורה את ממשיך זה פרק
אנשי במחנה השבוייה ג׳סיקה,

 במהפכן נקשרת היא הגרילה.
 להמשיך לו ומציעה פורקו, אל

 ב- ממעונה המהפכני במאבקו
 להביא מצליח דני קונטיקוט.

 טיבם, הפושע כנגד הוכחות
 השריף. אביו, ואת אותו הרודף
 טייט מישפחת של בביתה

רהי את למכור צ׳סטר מתאמץ
 את לממן כדי מישפחתו, טי

 בילי אני. נערתו, עם הוצאותיו
 הקארי- האיים אל בדרכו נעלם
 בבית אמו. לכודה שם ביים,

 ברט עסוק קמבל מישפחת
בתי עסוקה ומארי בעבודתו,

 שעליהם כך סקוטי, נוקה,
אה לעשות כדי פגישה לתאם

 ששכר והבלשית גץדי בה.
 בתו וונדי, בעיקבות נמצאים

 בעיקבות ורודפים ג׳ודי, של
אלבוקרק. אל הלהקה

שני יום
6 1

 שלי הסוד זה :בידור •
מד שחור-לכן, — 8.03(

עברית). בר

 וחצי שמונה :בידור •
מד שחור-לכן, — 8.30(

עברית). בר
ירו :ירושלים יום •

 צלילים מראות, : שלים
 שחור■ — 10.40( ונשמה

עיר :עברית) מדבר לכן,
נבי של עיר דתות, שלוש של
ו שאבניה עיר ומלכים, אים

 חושניות בתוכה אוצרים שעריה
 ביטוי לידי הבאה — רבה

וולמן. דני במאי: בסרט.
קנון מתח: סידרת •

 כצבע שידור - 11.00(
 ״קשר הפרק :אנלית) מדבר
* רצחני״.

שליש• יום
2 . 6

סטון ויכר:
11.00 שעה שלישי, יום

 תשדירי :תעמולה •
ל המיפלגות של שירות

 מדבר — 0.30( בחירות
בעברית). ומתעמלן

 לנצח חכיטלס :זמר •
 כצבע, שידור — 10.10(

 כאנגלית): ומזמר מדבר
 קארול, דיאן בהשתתפות סרט

 טוני ניולי, אנטוני צ׳ארלם, ריי
להי המגישים ואחרים, ראנדל

החיפו להקת של נודעים טים
שיות.
 :טלוויזיה סידרת •

 שידור — 11.00( סטון
:אנגלית) מדבר כצבע,

הטל בשיעמומון נוסף פרק
ויבר. דנים מככב שבו וויזיה,


