
רביעי יום
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 איזה :שידור־ישיר •
 שחור־ — 5.30( קטע
 נוער, בענייני מגזין לכן).

ו בידור תרבות, אקטואליה,

 1982 מישחקי לקראת העולמי,
בספרד.

הד סרט :כחירות •
 ועדת־ מטעס דכוחר רכה

לכנ המרכזית הכחירות
 — 0.30( העשירית סת

לכן). שחור
 שידורי :תעמולה •

 הכחי■ לקראת המפלגות
העשירית לכנסת רות

להצעות פתוחה :סטיכנם
10.15 שעה שישי, יום

ו מישחק בקטעי השזור הווי
שירים.

 חלוצי :כידיוני מדע •
 שידור — 6.15( החלל

אנגלית). מדכר כצכע,
ה מוכיחה שבו ב׳, 23 פרק

 גא־ מנהיג את סטרשה מלכה
 כדור־ לבני יחסו על מילון
 למשוך מנסה הוא בעוד הארץ,

 גאמי־ לעבר החלל חלוצי את
ולהשמידם. לון

 :כהמשכים סידרה •
 6.32( כארז כחור כילי

 מדכר כצכע, שידור —
 באגם״, ״המפלצת אנגלית).
 להתקיים עתיד שם בסקוטלנד,

 שוונז׳ה כמובן גולף. מישחק
 והפעם במישחק, לחבל זוממת
 לוך אגם של המפלצת בעזרת

 מודעים ורלי בילי לילי, נס.
באג הסיפור שמקור לעובדה

 ש־ מהרה עד מגלים הם דה.
 אינה, המבעיתה המיפלצת
אמיתית.

 :רומנטית סידרה •
 — .א03( האהכה ספינת
אנ מדכר כצכע, שידור
ת).  בנוסע מתאהבת ג׳ולי גלי
 טי־ בני של ואהבתם מבוגר.

 ספי־ במסע פורחת פש־עשרה
הקאריביים. באיים נת־הנופש

 חן נקודת מולדת: •
כצכע). שידור — 8.53(

דביר. אורי עם בארץ טיול

 •טידורי :תעמולה •
 הכחי■ לקראת המפלגות

 העשירית לכנסת רות
כצכע). שידור — 9.30(

 :מערכונים סידרת •
 — 10.25( וירג׳יניה איש

אנג מדכר שחור־לכן,
 נוסף טלוויזיה מערבון לית).

ה השחקן כיכב שבה בסידרד.
 :הפרק שם קוב. ג׳י לי מנוח

יזכור״. הזה ״שהמקום

תחיש• יום

6 .25
 ה■ מישחק :ספורט •

 שחור• — 8.03( שכוע
הגביע של חוזר מישחק לכן).

כצכע). שידור — 9.40(
 ווגאס : מתח סידרת •

 כצכע, שידור — 10.35(
 הפרק שם אנגלית). מדכר

מהסיפו אחד עוד ״התחרות״.
 עלילתם שמקום הבלשיים רים
 לאס־ עיר־ההימורים הוא

ווגאס.

 להון מהון :כורסה •
שחור-לכן). — 11.20(

 המתרחש את הסוקר מגזין
 בהנחיית בישראל, ההון בשוק

לב. ברוך הפרופסור

00

שישי יום
6 .26

 :לילדים סידרה •
 וידידיו פין האקלכרי

 בצכע, שידור — 3.00(
 הפרק אנגלית). מדכר

 ג׳ים גרנג׳פורד״. ״מישפחת
 פותח פין והאקלברי נעלם

חי במהלך אחריו. בחיפושים
 של לביתה מגיע הוא פושיו

 את המקבלת מוזרה, מישפחה
רבה. בחשדנות פניו

 חתן :ערכי סרט •
 שחור■ — 5.32( לאחותי

 חי־׳וד ערכית). מדכר לכן,
 של מינהגי־חתונה על חברתי
 המצרית. בחברה ואחיות אחים
 את לשאת מבקש מאוהב צעיר

 המקום מינהגי אך אהובתו,
 של אחותו ממנו. זאת מונעים
 ועליו להינשא חייבת הצעיר
מעצו ילה יש אך לכך. לדאוג

 ליצור מצליחה אינה היא רים.
 בהשתתפות גברים. עם קשר
שנ כמאל א־דין, פחר מרים

חרירי. ועומר בטראו זיזי או,

 :ריפורמית יהדות •
 את מארח כנאי יעקוכ

 כן־ טוכיה הריפורמי הרכ
 שחור- — 8.00( חורין
הטלוויז תוכנית שערי לכן).

 היהדות בפני נפתחים הזו יה
 בן־חורין שהרב הריפורמית,

בישראל. מנציגיה אחד הוא

תר: •  טובה שעה כי
 ואורחיו פאר מני עם

 ורא־ בידור תוכנית ).9.15(
יונות.

:טלוויזיה סרט •

 10.15( להצעות פתוחה
 מדכר כצכע, •שידור —

 בלייקלי, סוזאן אננלית).
 או׳ניל ופטריק סטיבנס סטלה

 לתוך החודר בסרט מככבים
 של והמרתק ד׳מייוחד העולם

מ בהוליבוד, המקרקעין עסקי
הלומ אשה של לעיניה בעד
לח איך בחייה לראשונה דת
 יינדזור כשג׳ויס ולאהוב. יות

 על עלי שנישואהי מגלה היפה
 ע־מו־ את נוטשת היא שירטון,

לסו הופכת כעקרת־בית, קיה
 שכראשה תיווך בחברת כנת

החלק סטריקלנד פיטר עומד
 שאין ־,מגי היא מהרה עד לק.
לו ג׳ו־ס בית. למכור קל זה

 אינה אבל המקצוע את מדת
 מהרה עד סיפוק. בו מוצאת
 לאחת הפכה כי לה, מתברר

 מיפ־ שי* שלם ליגיון מתוך
פוס לאהבה. הצמאות לצות

הסבל כביצת אשה של רה

אהכתי ארץ :שדיו
8.03 שמה ראשון, ס1י

 האשליות עיר של והתענוגות
רילס. בוורלי הגדולות,

שבת
6 .27

 על פנורמה תיעוד: •
 שחור■ — 6.30( קוכה
עש אנגלית). מדכר לכן,
 קאס־ עלה מאז חלפו שנה רים
 הבעיות סקירת לשילטון. טרו

והפולי החברתיות הכלכליות,
 דרום־אמריק־ ארץ של טיות
סוביי בעזרה הזוכה זו, אית
 של ההתערבות סיפור טית.
אפ לשיחרור במאבק קובה
 על ההתערבות והשפעת ריקה,
וה ארצות־הברית עם יחסיה
החופשי. עולם
 שידורי :תעמולה •

 הכהי■ לקראת המפלגות
 העשירית לכנסת רות

כצכע). שידור — 9.00(
 ספורט מכט ספורט: •

שחור-דכן). — 10.00(
 :טלוויזיה סידרת •

 שידור — 11.00( דאלאס
אנגלית). מדכר כצכע,

 בבית״ שוב — ״דאלאס הפרק
 סאותוורת, גרייסון על מספר
נח אשר אלי, הגב׳ של אחיה

 רבות שנים במשך למת שב
 ג׳ין השחקן בידי (מגולם

 לפתע מופיע הוא אבאנס).
 צעירה. אשד, כשלצידו בחווה,

 שגריי־ סבורים אר׳ וג׳יי ג׳וק
 חלקו את לתבוע כדי שב סון

 עברה שהחווה אלי, בירושה.
 הוכרז שגרייסון אחרי לרשותה

את לתקן בדעתה נחושה כמת,

 חלקו. את לו ולהחזיר המעוות
מת המישפחה בני שרוב אלא

נגדים.

ראשון יום
6 .28

 אהכ• ארץ מולדת: •
 שחור־לכן, — 8.03( תי

 מאיר בהגשת חי). בשידור
שליו.

 שידורי :תעמולה •
הבחי לקראת המפלגות

 העשירית לכנסת רות
בצבע). •שידור — 9.30(

 לו : טלוויזיה סידרת •
 •שידור — 10.55( גראנט
אנגלית). מדבר כצבע,

 מאבק מתפתח ״חטיפה״ בפרק
 על סיפור ורוסי. בילי בין

 של המיסתורית היעלמותו
 הכדור־ בכירי טסו שבו מטוס,
אחרת. עיר של סלנים

שני יום
6 .29

 הסוד זה שעשועון: •
שחור-לכי). — 8.03(•שלי
וחצי •שמונה :כידור •

שחור־דכן). — 8.30(
ל בידורית טלוויזיה תוכנית
תרבות. ענייני

לבחי הדרכה סרט •
שחור־לבן). — 9.30( רות
:טלוויזיה סרט •

מ־בחרדיו
מיכגש

ד-מצו■ ■ש̂ו
 על ישראלי־מצרי מיפגש

ב יתקיים הקונצרטים בימת
 8.35 בשעות הראשון, יום

 ירושלים. בתיאטרון בערב,
 ברשת חי בשידור יועבר הוא
 רשות״השידור תיזמורת א׳.
 של בניצוחו ירושלים, —

 בהשתתפות מישורי, שימעון
 אל- נאג׳י הינם הסולנים

 זלצמן ופנינה (צ׳לו) חבאשי
 יצירות בתוכנית (פסנתר).
 יונגי- פתיחה ביניהן מצריות,

 האופרה מתוך נת־ביניים
 ויצירות ווג׳וד״, אל ״אנאס

 הקונצ׳רטו ביניהן נוספות,
 שומאן, של לצ׳לו בלה״מינור

 לפסנתר 5 מס׳ והקונצ׳רטו
 מאת (״המצרי״) ותיזמורת

ב :תמוהה עובדה סן־סנס.
 נפללה לא המיפגש תוכנית

כלשהי. ישראלית יצירה

שי — 8.00( המרקדות
אנג מדבר כצכע, דור

י הפיק סקופילד ג׳ון לית).
 לאחד מודרנית גירסה ביים

 ביותר האהובים מסיפוריהם
ה ״האחיות גרים האחים של

 ב״־זיה נפתחת אגדה מרקדות״.
 בה ששלט ממלכה פעם היתד,
 לא בנות שש ולו אלמן מלך

נשואות...״

 9.30( 81 כחירות •
 מייוחד מישדר שחור־לבן).

סי על מחלקת־החדשות של
העשי לכנסת הבחירות קור
י► 1 1 רית.

קאנון קונרד:
10.95 שעה שני, יום

 9.40( שמי מה לי אמור
אנ מדבר •טחור־לכן, —

ה בת־זמננו דראמה גלית).
 בגיל מאומצת נערה מתארת
ה אמה את המחפשת העשרה

 מעולם סיפרה שלא אמיתית,
 בקולג׳, מרצה הנוכחי, לבעלה

 אר־ :בהשתתפות נעוריה, על
 ברנרד ברי, בררבה היל, תור
ואחרים. מיהאפי ואלדי יוז,

 קאנון :מתח סידרת •
 כצכע, שידור — 10.45(

 הפיק אנגלית). מדכר
בתרופה״. ״טעות

שלישי יום
6 .30

הנסיכות :אגדות •
׳81 כחירות יכין:

הלילה לתוך 9.30 שלישי, יום
6 ־ 5


