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6 .9
תצפית :מדע •

מד שחור־רכן, — 8.03(
 דו־שבועון, : עברית) בר

 בענייני קנויות כתבות המגיש
מדע.
בולכוטק צרכנות: •

שחור-לכן, — 9.30(
עברית). מדכר

סטון : מתה סידרת •
 כצבע, שידור — 11.00(

המשל :אנגלית) מדבר
 הספק־בלש, של עלילותיו

 מגלם שאותו סטון, ספק־־שוטר,
 ויבר. דנים השחקן

_ _ 65 —
כמישקפייס חמוש איינשטיין:

8.45 שעה ראשון), (יום שבועות ערב

 :כלשית סידרה •
 שידור — 10.10( וגאס

 :אנגלית) מדבר כצבע,
ש מותחנים, 13 בת סידרה

 בעיר- מתרחשות עלילותיהם
 ה־ גיבור וגאס. לאס ההימורים

 דן הפרטי הבלש הוא סידרה
 מזכירות. שתי המעסיק טאנה,

המקו המישטרה ובין דן בין
 הרמוניים. יחסים שוררים מית

 את מגלם יוריד רוברט השחקן
 ידידו בתפקיד דן. של דמותו
 שהוא, — הבלש של הטוב
ש בית־המלון של בעליו אגב,

שעלי האירועים מתרחשים בו
 המותחנים בסידרת מסופר הם
 טוני הוותיק השחקן מופיע —

 ב־ מופיעים כן כמו קרטיס.
 מולי אורח: בתפקידי סידרה
 שם ואחרים. עלי מוחמד פיקון,
מישקין״. ״אמא הראשון הפרק
 שוכרט :קונצרט •

כצבע): שידור — 11.00(

קיץ ליל מוסיקת :גרציאני
9.15 שעה שישי, יום

ת שידורי רו חי הב
 שידורי־ בטלוויזיה יוקרנו לבחירות ועד ניהשבוע החל •

 השידורים העשירית. לכנטת לבחירות המיפלגות של התעמולה
 ובמו־ ״מבט״, מהדורת לאחר מייד יהיו חמישי עד ראשון בימים

 בצבע. ישודרו שידורי״הבחירות החדשות. מהדורת אחרי צאי־שבת
התוכ בלוח־המישדרים. שינויים יחולו שידורי־הבחירות בעיקבות

 ״קווינ־ מארחות״, ״החבובות באנקר״, ארצץ של ״המיטבאה ניות
 לא חמישי יום של הבידור תוכנית וכן ו״המיקצוענים״ סי״

 שני״ ״מבט ותוכניות ,8.30 בשעה יוקרן ״כולבוטק״ תשודרנה.
הבחירות. מערכת במהלך ישודרו לא ו״מוקד״

 ירושלים הסימפונית התיזמורת
 והמנצח צה״ל תיזמורת את

סי בתוכנית: גרציאני. יצחק
 ליאונרד מאת הפרברים פור

 מאת העטלף ואלס ברנשטיין,
הפר הפתיחה שטראוס, יוהאן
 הזמרת סוזה. מאת הקלים שים

 הסקסופון ונגן גלרון נורית
 התיז־ עם ישמיעו קם מורטון

 ביניהם שירים, שלושה מורת
 גארלנד ג׳ודי של הנודע שירה
 אילון מפיק בענן. לקשת מעבר
גויטן.
קידמת :סידרה 6
 שידור — 10.00( עדן

:אנגלית) מדכר כצבע,
 לטלוויזיה בעיבוד שלישי פרק
 פרי-עטו הנודע, הרומן של
 מצליח אדם סטיינבק. ג׳ון של

 לתאומים. אב והופך בעסקיו
 החווה, בחיי מואסת קאתרין
 עסקי- לטובת אותה ועוזבת

הגדולה. בעיר הזנות

6 .6
דאלאס :סידרה •

 בצבע, שידור — 10.35(
הפרק :אנגלית) מדבר

 על מספר רומאנטי״ ״משולש
 בזמרת המתאהב קראבס, ריי

 מק־ גראנט שאפתנית, קאנטרי
 המגלמת מאלגרו, (קייט גיי
 בסידרה קולומבו של אשתו את
ני לה מציע ואף מעלליה), על

וגאס :קרטיס
10.10 שעה חמישי, יום

מו בקיטעי משולב טואליים
 חלפן־כספים עם הפעם סיקה.

הא בחלק ירושלים. ממיזרח
וה המזלות תיזמורת ,מנות
סטאלוס. זמר

שמי?״ מה ד ..אמור שידור: וקראת
 מה לי ״אמור הסרט יוקרן 10.10 בשעה 10.6 רביעי ביום

 וואלרי יוי במרד ברי, ברברה חיל, ארונור של בכיכוכבם ז״ שמי
טיפש־ בת של חיפושיה על זמננו, בת דראמה הוא הסרט מאפיי.

זו״ שסי מה לי ב״אמור ומאפיי: כרי היל,
10.10 שעה )10.6( רביעי יום

 לא שמעודה והאמיתית, הטיבעית אמה אחר מאומצת עשרה
 הבלתי־ הבת אודות הבכורים בניה ולשני הפרופסור לבעלה סיפרה
.18 בת בהיותה לאימוץ שנמסרה שלה, חוקית

ב ניצב שריי אלא שואין.
 ג׳י.אר. של מצידו קשה תחרות

 הקאנטרי. זמרת של ליבה על
וב בעושרו משתמש ג׳י.אר.

משירו לזכות כדי השפעתו
 גראנט, של הבלעדיים תיה׳

ממנה. ריי ובהרחקת

ראשון יום
6 .7

שבו חג :פולקלור •
 — 8.00( לך תעשה עות

 ומזמר מדבר שחור־לכן,
וקיטעי שירים :עברית)

רבי בהשתתפות: לחג, קריאה
 להקת והאחיות, האחים עיית

ה האוניברסיטה של המחול
בירושלים. עברית
 מהדורת :חדשות •
 שהור־לכן) — 8.30( מבט

מקוצרת. חדשות מהדורת
 כ■ חמוש :בידור •

שי — 8.45( מישקפיים
 ומזמר מדבר בצבע, דור

איינשטיין אריק ז בעברית)

ה תוכניתו מתוך שירים שר
ה במישקפיים, חמוש חדשה,

ו עצמו על בשיחה משולבים
כזמר. עבודתו על  :קולנוע סרט •

שי — 9.55( המיליונרית
אנג מדבר כצבע, דור

או אלקטרה, תסביך : לית)
 מפונקת ונערה שתלטני פי

המיל הסרט במרכז עומדים
 נערה, על מספר הסרט יונרית.
 למיליונר בת בריטית, אזרחית
 אך עתק, בהון הזוכה איטלקי,
 גם לזכות כדי להיאבק נאלצת

 אינו אשר — הרופא באהובה
 ואינו מבוקשה, אחר למלא שש

 בסרט מכספה. כלל מתרשם
 ופיטר לורן סופין, מככבים:

סאלרם.

שני יום
6 .8

ששו עליוניס :דת •
שחור-לכן, — 8.00(

 :עברית) ומזמר מדבר
 :משתתפים ובסיפור, בשיר

 מתן־תורה חג למוצאי תוכנית
או מסלו. אבי אליאם, אריה

 ועוד יפאנית גיורת שבח, רי
אחרים. רבים
 מהדורת :חדשות •

).8.30( מקוצרת ״מבט״
:טלוויזיה סרט •

— 9.40( קוב צ׳ארלי
אנג מדבר •טחור-לכן,

 משחק גולאגר קלו : לית)
 בלש קוב, צ׳ארלי בתפקיד

שו שאותו ,1870 משנת פרטי
ב בקליפורניה, חווה בעל כר

האבודה. בתו את לאתר מטרה

6 .3
פו רוצי : טבע סרט •
 שידור — 5.30(רוצי מה

:אנגלית) מדבר כצבע,
 וולט של עולמו הסידרה מתוך
 פומה מישפחת בסרט: דיסני.

 אויבים עם להתמודד נאלצת
 עם מתיידדת גם אבל רבים,

ספרדי. רועה־צאן
חלו :כידיוני מדע •

 •טידור — 0.15( החלל צי
 :אנגלית) מדבר כצבע,

 גאמילון ואנשי חלוצי־החלל
 עתיד שבה לנקודה מתקרבים

הגורלי. הקרב להיערך
ספינת :סידרה •

 שידור — 8.03( האהבה
 :אנגלית) מדבר כצבע,

 הבידורית, בסידרה נוסף פרק
 אהבה, סיפורי שלושה המביאה

 ספי־ של סיפונה על שהתרחשו
הקאריביים. באיים נת־נופש  :טלוויזיה סרט ;•

 העירה בא בשהקרקם
ב שידור — 10.10(

 :אנגלית) מדבר צבע,
 שהקדישה נערה, של סיפורה

ה בהוריה, לטיפול חייה את
 היא לקירקס. להצטרף מחליטה
 המיכשו־ על להתגבר מצליחה

לה כדי בדרכה, העומדים לים
 בתפקידים מהלהקה. אחת פוך

 מונטגופד אליזבט הראשיים:
 ואילץ פלאמר כריסטופר רי,

ברנן.

חחיש• □1׳
6 .4

פגישה :מגאזין •
 7.00( הירושלמית כחצר

ער מדבר שחור־לכן, —
אק- בנושאים דיון ז כית)

שישי יום
6 .5

:לילדים סידרה •
 וידידיו פין הקדכרי

 כצבע, שידור — 3.00(
בפרק :אנגלית) מדבר

 מגלה ג׳ים״ את מוצא ״האק
 המחפשים ציידים שני האק

ש חושש הוא האי. על מישהו
 ומתחמק, אחריו מחפשים הם

ומופתע. מתקרב באש, מבחין
השלי :ערכי סרט •

 — 5.3(צ השטן בהם שי
ר דו צבע, שי ר כ ב ער מד

 לקיים מסרבת עפאף : בית)
ל ולהינשא הוריה מיצוות את

 עבורה. בחרו שהם עשיר גבר
 האשם אהובה אל נמלטת ,היא

 תיאטרון שחקן יאסין), '(מחמוד
 ו* האשם דרכו. בראשית צעיר
 מיסתורי באופן נעלמים עפאף

ה במהלך נישואין. למטרת
 והאשם עפאף, נעלמת לילה

זכוכית. משיברי פצוע נמצא
מו :קלה מוסיקה •

 — 9.15( קיץ ליל סיקה
קונצרט בצבע): שידור

מארחת שבו קלה, מוסיקה של

רביעי יום

 —161 אופוס מיתרים רביעיית
 שוברט, מאת מדור, בסול 887

שבתגבריאלי. רביעיית בביצוע

שלישי יום
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