
רביעי 01•
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חלו מדע-בידיוני: •
 — 6.15( )22( החדל צי

אנג מדבר בצב;*, שידור
ת) שנורה ״המקדח״, טיל — לי

 הכחי• לקראת המיפלגות
 העשירית לכנסת רות

בצבע). שידור — 0.30(
 ווגאם מתח: סידרת •

 כצבע. שידור — 10.30(
 הפרק _ אנגלית) מדבר

 ממשיך ולצחוק״ למות ״לאהוב,
 פרטי בלש של מעלליו בתיאור

 בתי־ה* באיזור הפועל מחר,
 לאס- של ובתי־ההימורים מלון

ווגאס.

 שריף השמור. בית־הכלא תוך
 (עמאד בשופט לנקום מחליט
 והוא דינו. את שגזר חמדי),

 (נגלא אמאל בתו את חוטף
פתחי).

 השבוע :חדשות •
 — .א 13( אירועים יומן

שחור־לבן).
טובה שעה :בידור •

האהבה ספינת :וטיוז מקפלאוד קופל, דראנדי, לאנג, וולן,
8.03 שעה רביעי, יום

 בחזרה נשלח ה״ארגו״, לעבר
 הגאמילוני. הצי את ומשמיד

 החלל, לחלוצי מודיע ליפים
 ב־ מתוחכמת פצצה הטמין כי

ספינתם.
ספינת :סידרה •

 שידור — 8.03( האהבה
— אנגלית) מדבר בצבע,

 טיולים ספינת על נוסף פרק
 ושעל הקאדיבי, בים השטה

 בעלות עלילות נרקמות סיפונה
רומנטי. אופי

חמישי יום
6 .8<

מרציפר :ילדים •
— 5.30( סרטים מגיש

עב מדבר בצבע, שידור
 תוכנית - ואנגלית) רית
 צבעוניים סרטים מוגשים שבה

בעברית. מילולי עיטור עם
מישחק :ספורט •

 שחור־ — .א03( השבוע
ה אליפויות סיפור — לבן)
בכדורגל. עולם
שידורי :תעמולה •

מיבחרדיו
מוסיקאלית שחרית

 ממערכת שעייפו לאותם
ה הברוטאליות ומן הבחירות
תוכ מזומנת שלה, מילולית

קלא מוסיקה של יומית נית
 מוסיקלית, שחרית — סית
 עורכת שאותה השחרית כמו

 ביום אי, ברשת אברהם. ארלט
 7 השעות בין ),21.6( ראשון

 בתוכנית: הצהריים. לפני 10ו־
 פליה, מוצרט, גאלופי, פילידור,

 לט־ קונסטנט שטראוס, יוהן
 בוקס־ טלמן, מנדלסון, ברט,

 ה- שנברג• וארנולד טהודה
 לא אם משתלמת, חווייה
ברדיו. השבתה תהיה

טובה שעה :פאר
9.15 שעה שישי, יום

שיש■ יום
6 .19

 :לבני-נוער סידרה •
 וידידיו פין האקלברי

 בצבע, שידור — 3.00(
 הפרק - אנגלית) מדבר

 כיצד מסופר שבו ״אבעבועות״,
סקר לזוג פין האקלברי מסרב

המח עבר אל שמציצים נים
ה השחור. ג׳ים ושל שלו בוא

 של אביו כי מספרים סקרנים
 באבעבועות חלה פין האקלברי

כספו. את וקיבל

אעת* :ערבי סרט •
יטידור — 5.3(צ דאא

— ערבית) מדבר בצבע,
 נעצר פאהמי) (חסין שריף

 הוא אהובתו. ברצח ומואשם
 נשמתו. צאת עד לתליה נידון
מ להימלט מצליח שהוא אלא

 ואורחיו פאר מני עם
 — שחור־לבן) — 0.15(

הכו וראיונות, בידור תוכנית
 ניצן. שלמה של פינתו את ללת

גולדפינגר. אהרון :המפיק
 :בהמשכים סידרה •

 — 10.15( עדן קידמת
אנג מדבר בצבע, שידור

 בסיד- האחרון הפרק — לית)
ה את מגלים האחים שני רה.

אה הפרוצה. אמם אודות אמת
 עם להתמודד יכול אינו רון

ל מתגייס החדשה, המציאות
 את מאשים כלב ונהרג. צבא

אחיו. מות על עצמו

ת ב ש
6 .20

 ג׳א■ :סרט-תעודה •
 — 0.30( ושלמה בור

ערבית) מדבר שחור-לבן,
 ושלמה, ג׳אבור של סיפורם' —

 פועלי במועצת פעילים שני
 והשני ערבי האחד ירושלים.

 שניהם בין ההיכרות יהודי.
 מילחמת אחרי להתפתח החלה

 ש־ התברר כאשר ששת־הימים,
 אין במזרח־ירושלים לפועלים

 במקומות מיקצועית הגנה כל
 משוללים והם שלהם, העבודה

 החל ג׳אבור סוציאליות. זכויות
ה הפועלים אירגון בפעולת
 בשיתוף העיר, במזרח ערביים

 :התוצאה כיום, שלמה. עם
 ערביים פועלים אלף 12מ־ יותר

בירוש בהסתדרות מאורגנים
מקצו מאבק של סיפורו לים.

עי.
 שידורי :תעמולה •

הבחי לקראת המיפלגות
 • העשירית לכנסת רות

בצבע). שידור — 10.05(
 :בהמשכים סידרה •

 שידור — 11.05( דאלאס
- אנגלית) מדבר בצבע,
יואינג. בובי של חטיפתו

11ה־ ויגכביה מ׳שרו לוח :שידור לקראת
 לסקר עומדת הישראלית הטלוויזיה של הספורט מחלקת

 הפירוט לפי גשידורי-צבע, 11ה־ המכביה ממישחקי חלק
:כאן המובא

 6.7 — ג׳ יום
 7.7 — ג׳ יום
 8.7 — ד׳ יום
 9.7 — ה׳ יום
 10.7 — ו׳ יום

 11.7 — שבת
 12.7 — א׳ יום
 13.7 — ב׳ יום
 14.7 — ג׳ יום
15.7 — ד׳ יום

 הפתיחה. טכס בערב) 10.30 עד 8(
 שחייה. גמר אחה״צ) 5.30 עד 4(
 שחייה. גמר אחה״צ) 5.30 עד 4(
 התעמלות. גמר בערב) 9 עד 8(
 שתייה. גמר אחה״צ) 4.30 עד 3(
 התעמלות. בערב) 10 עד 9(
 שחייה. גמר אחה״צ> 5.30 עד 4(
 קלח. אתלטיקה גמר אחה״צ) 6.30 עד 5.30(
 קלה. אתלטיקה גמר אחה״צ) 6.30 עד 5.30(
כדורסל. גמר בערב) 10.15 עד 8.30(

ראשון יום
6 .21

 :לילדים סידרה •
 — 5.40( כערבה קטן בית

אנג מדבר בצבע, שידור
 קרלץ, תום של סיפורו — לית)

 שעיוורונו המשוכנע עיוור, נער
 אביו חסר־אונים! אותו הופך
 מצבו. לשינוי דבר תורם אינו
 להשתתף תום מוזמן אחד יום

 קבוצת בין כדורגל במישחק
וקבו העליון מהמעמד נערים

 ה- לאחר עניים. נערים צת
 תום רוכש ההיסטורי מישחק

 תורם הדבר עצמי. ביטחון מעט
 היחס ולשינוי במצבו, לשיפור

אביו. של
: שידור •  ארץ חי

 שחור־ — 8.03( אהבתי
 לאהבת שבועי מגזין — לכן)

ארץ־ישראל.
 שידורי :תעמולה •

הבחי לקראת המיפלגות
 העשירית לכנסת רות

בצבע). שידור — 0.30(
:בהמשכים סידרה •

שי — 10.30( גראנט לו
אנג מדבר בצבע, דור

 הכתבת של סיפורה — לית)
 אצל כבת-ערובה הנלכדת בילי,
 שוביניסטי, זכר שהוא שוטר

תוצ את יודעת שהיא מכיוון
בחבר- שנעיר דיון של אותיו

הולמס שרלוק
11.20 שעה שני, יוס

 הדן בבית־מישפט מושבעים,
סנסציוני. במישפט

ב שיחה דיון: •
 שחור• — 11.30( שניים

ה הישראלי הצייר — לבן)
 מרדכי ישראל פרס וחתן וותיק

ה ארדון. אורה וכלתו ארדון,
ה ועל חייו, על מספר צייר

 לציור מציורי-ענק שלו מעבר
 המופלג גילו חרף ויטראג׳ים

)84.(

שני יום
6 .22

: לילדים בידור •
 וחצי חמש ארבע, שלוש,

שחור-לכן, — 5.30(
— עברית! ומזמר מדבר
 וחדשה, קטנה אוניה — גלינה

 בקוצר ומחכה בנמל עומדת
 הגדול. העולם אל להפלגה רות
 בה שטיפל המנוף, ברזילי מר

שתע רוצה אינו אותה, ואוהב
 שמחה יוצאת גלינה אבל זוב,
רחו לנמלים ומגיעה הים אל

אי הקרירה קבלת-הפנים קים.
 על ציפיותיה. את תואמת נה

גלי של האכזבות ועל הציפיות
 וישראל עדי נירה מספרים נה

צ׳ומפי. לרב־החובל גוריון
ר: • דו  הסוד זה בי
שחור-לבן). — 8.03(שלי
 — מוס׳׳ף! :בידור •

 בנושאי דו־שבועי מגזין
 וסופרים ספרות בידור,

 — שחור-לכן) — 8.30(
 הפעם התוכנית ומגיש עורך

 התרבות ניספח שהיה מי הוא
העיתו מיו־יורק, ישראל של
שחם. נתן נאי

 שידורי :תעמולה •
הבחי לקראת המיפלגות

 תהעשירית לכנס רות
בצבע). שידור — 0.30(

מה: •  הנערה דרא
 — 10.30( הזהב בסנדלי
אנג מדבר כצבע, שידור

 ,30 כבת אשד, לינדה, — לית)
 טראבור בעלה עם מתגוררת

 השייך בבניין בדירת־מרתף,
 מארק. הבעל, של מנוער לידידו
 שמארק על ממורמרת לינדה

ידי חוג אל אותם מביא אינו
 רקע מהווה זו תשתית דיו.

אופיינית. בריטית לדראמה
 הו■ שרלוק :מתח •
 ווטסון ד״ר וידידו למס

 בצבע, שידור — 11.20(
 ב־ פרק - אנגלית) מדבר
ה הבלש של מעלליו סידרת
 הולמם, שרלוק האגדי בריטי

 הבריטי הסופר של דמיונו יציר
קונן־דויל. ארתור

* ו

שי יום שלי
6 .2 3

תצפית :מדע •
— שחור-לכן) — 8.03(

למדע. מגזין
 שידורי :תעמולה •

הבחי לקראת המיפלגות
 העשירית לכנסת רות

בצבע). שידור — 0.30(
 בידור קל: בידור •

 — 10.30( קרלו מונטה
ומז מדבר בצבע, שידור

 בהשתתפות — אנגלית) מר
בון. דבי הזמרת
 סטון :מתח סידרת •

 כצבע, שידור —11.20(
 השוטר- - אנגלית) מדבר

מעו ויבר, דנים השחקן סופר,
 בין ״סמים של בפרשה רב

ידידים״.
49


