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:לילדים סידרה #
 דיסני וולט של עולמו

 בצבע, שידור — 5.30(
הסרט :אנגלית) מדכר

 מספר הפרדה דאסטי הרפתקות
 מחפש־זהג של ידידותם על
הפרדה. ודאסטי זקן

חלו :כידיוני מדע •
 שידור — 6.15(החלל צי

 אנגלית): מדכר כצבע,
את משתקת מיסתורית תקלה

הנזעם הסהר :מקדואל
10.05 שעה רביעי, יום

 כדור- של הכוח מערכות כל
הארץ.

 :טלוויזיה סרט !• .
 — 10.05( הנזעט הסהר
 מדבר כצבע, יטידור

 צעיר של סיפורו :אנגלית)
 אשר מצליח׳ וספורטאי נמרץ
 מרותק ונשאר בתאונה, נפגע

מת הצעיר גלגלים. לכיסא
אינה היא שאף בצעירה, אהב

 עומד הסי,דרה במרכז :לית)
 ומציל תעלומות הפותר כלב,

 נחלה הפרק שם ישרים, אנשים
 הכלב מציל במהלכו פרטית.

 כו־ של נחלתו ואת חייו את
ישן. רה־זהב  חיל־ מיפגן :צבא •

 שידור — 8.03( האוויר
:עברית) מדבר כצבע,

 מועבר חיל־האוויר יום לכבוד
 ניידת־השי־ בידי החיל מיפגן

ה מפקד הטלוויזיה. של דור
פקודת־יום. יקרא חיל  :תיעודית סידרה +

 שחור■ —0.30( הנבחרים
 יבין, חיים של סידרתו :לכן)

 מע- ואת המירוץ את הסוקרת
העשי לכנסת רכת־הבחירוח

ל ועד המירוץ מראשית רית,
השלי זה, פרק הבחירות. יום
 המי" את מתאר במיספר, שי

 לבין בגין מנחם בין רוץ
 יאת סוקר הסרט פרס• שימעון

 והתע־ הסיורים מטות־הבחירות,
 האירועים שאר ואת מולות,

הב ראשית בין התקופה, של
 למים־ ועד להסתדרות חירות

באופירה. אל־סאדאת—בגין גש
 :מתח סידרת •

 שידור — 10.30( ווגאס
 :אנגלית) מדבר כצבע,

 ג״ק של הרפאים רוח הפרק
 אירגון על מספר המרטש,

ה את השוכר נערות־הטלפון,
 כדי טאנה, דן הפרטי חוקר

 של הרצחן תעלומת את לחקור
האירגון. מן נערות ארבע
 להון מהון : כורסה •

 :שחור־לבן) — 11.20(
 המתרחש את הסוקרת תוכנית

 :מנחה בישראל. ההון בשוק
 :מפיק לב. ברוך פרופסור

אמוץ. חנינא

שיש• יום
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 :לילדים סידרה •
— 3.00( פין הקלכרי

אנג מדכר כצבע, שידור
בסידרה, נוסף פרק : לית)

הנבחרים : פרס + כגין
9.30 שעה חמישי, יום

 ברגליה. עוד להשתמש יכולה
 של בריטית דראמה הוא הסרט

 פורבם. בריאן הנודע .הבמאי
 מקדואל מאלקולם מככבים

ניומן. ונאנט

חמישי יום
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הצי אל מולדת: •
 שחור- — 5.30( פור

 נדב הבמאי של סירטו לכן):
 הלאומי, המשורר על לוויתן

ביאליק. נחמן חיים
 :טלוויזיה סידרת #
 — 6.32( צרה לכל ידיד

אנג־ מדכר שחור־לכן,

 מרק של ספריו על המבוססת
טווין.
השכוע :חדשות •
 — 8.15( אירועים יומן

שבו מגאזין :שחור־לכן)
לחדשות. עי

 אי :קולנוע סרט •
 שידור — 9.15( כשמש
אנג ומזמר סדכר כצבע,

מבו בשמש אי הסרט : לית)
 שם, אותו בעל רומן על סס

 מסופר שבו וו/ אלק מאת
 פוליטית לשליטה המאבק על

 שבים הבריטיים מהאיים באחד
 נטוש המאבק עיקר הקאריבי.

 וכאריזמטי שחור צעיר בין
מ אחד לבין פואטייה) (סידני

מ והלבן, הגבוה המעמד בני
 שבאי האחוזות בעלי בכירי

מייסון). (ג׳יימם

לילה מוסיקת :מבחרדיו
, ברשת אחר־חצות, דקות 10 בלילה, שישי בימי  מביאים אי

 לילה״. ״מוסיקת תובניתם את תמיר ואלכסנדר צוקרמן אילנה
על ״ספינה בליווי דראפין, ציליה משירי : )24.7( בתוכנית

לכי ״פואמה לשוברט, הסלע״ על ״הרועה לראווה, האוקיאנוס״
 למו- לחליל קונצ׳רטו מתוך אנדנטה שוסטון, של ותיזמורת״ נור

ועוד. צארט

ת שב
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ג׳אכר :תיעוד •
 שחור־ — 6.30( ושלמה

וער עכרית מדבר לכן,
 ג׳אבר של סיפורם : כית)

 במועצת- פעילים שני ושלמה,
ער אחד בירושלים, הפועלים

 מתאר הסרט יהודי. והאחר בי
 שנערכה ביניהם ההיכרות את

 מילחמת־ששת־ תום לאחר
 כי התברר כאשר — הימים

 אין במיזרח־ירושלים לפועלים
זכו וכל מיקצועית הגנה כל

ה היה ג׳אבר חברתיות. יות
 אירגון בפעולת שהתחיל ראשון

 במיזרח־ הערביים הפועלים
 היום שלמה. עם בשיתוף העיר
 החברים הערבים מיספר הגיע

 12,000 לכדי במועצת־הפועלים
מאורגנים. פועלים
 :טלוויזיה סידרת •

 שידור — 10.05( דאלאס
:אנגלית) מדכר כצכע,

 חלק — האדום התיק הפרק
 פאם מאמינה כיצד מתאר ב׳

 לאחיה פח טמן אר׳ שג׳יי
ב להפלילו כדי בארנס, קליף
 אר׳ ג׳יי של מזכירתו רצח

מח־ פאם גריי. ג׳ולי לשעבר,

גרנט לו אסנר:
10.00 שעה ראשון, יום

 מישפחת בית את לעזוב ליטה
 פאם את משכנע בובי יואניג.

 לעזור רוצה שהוא קליף ואת
 כדי ותוך הכנות, במלוא להם
 שיביאו ראיות, חושף הוא כך

 בארנס. קליף של לשיחרורו
 את יואינג בובי לומד במקביל

 הבלתי־חוקיים המעשים כל
בהם. מעורב ,אר שג׳יי
 ה■ :מתח סידרת •

— 10.50( מיקצוענים
אנג מדבר כצכע, שידור

 הגג על מחסה הפרק : לית)
 שרד מפרקי אחד עוד מביא

הבריטיים. תי״הביטחון

שון יום א ר
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ארץ :מולדת י•
 :שחור — 8.03( אהכתי

 מאיר של תוכניתם :לכן)
 זוהי (זמר). סיני ואריק שליו

 צאתם לפני האחרונה תוכניתם
לחופשת־הקיץ.

:טלוויזיה סידרת •
שי — 10.00( גראנט לו

אנג מדכר כצכע, דור
 מערכת צנזורה. הפרק : לית)

מת לום־אנג׳לס של הטריביון
 שריפת של הבעייה עם מודדת
 סמוכה. בעיר אסורים ספרים

 את לאתר מנסה רוסי כתב
ה לשריפת שהביאו הגורמים
המעו למורה, ומגיע ספרים,

או ספרני של אימתם את ררת
עיירה. תה

ב־ שיחה :דיון *
 שחור- — 10.50( שניים

 אלקנה, יהודה ד״ר :לכן)
 בירושלים, ליר ואן מוסד מנהל

 המילי־ המישפטן עם משוחח
מר שיטרית, שמעון ד״ר טנט
ציבו מינהל לדיני בכיר צה
אלי בשאלה: עוסק הדיון רי.

 של חיובית העדפה מול טיזם
 במערכת־החי־ נחשלות שכבות

ניד•
 :טלוויזיה סידרת •

 שידור — 11.20( בועות
:אנגלית) מדכר בצכע,

 להיכל־ הולכים ומאגי ג׳ודי
ש באדם, לפגוש כדי הכסף,
התי על מידע להם ימסור
ממתי שהם בעוד ונדי. נוקת
 אחרי אחת חתיכה מחזרת נים,

 לחזר מנסה נוסף וגבר ג׳ודי,
ל מוסר המודיע מאגי. אחרי

 הודעה ובה מעטפה מאגי ידי
בי במאליבו. מוסתרת ונדי כי

 אל את ג׳סיקה מגלה נתיים
 כקצינת־ המתגלה פרוצה, עם

 להינשא מחליטה והיא הגירה,
 אחר לחזר שיחדל כדי לו,

פגי עורכת מרי אחרות. נשים
ומספ צ׳אסטר, עם סודית שה
האמי בנו הוא שדני לו רת
 ואז מאמין, אינו צאסטר תי.

 עליו שיהיה מרי לו מבהירה
 הצלתו, לשם לדני, להקדיש

ה ראשי מכליותיו. אחת את
 שאליו מיפגש, עורכים מאפיה

לע כדי בסערה, בארט פורץ
 יונים טיבס. יריבו את צור

 הרומנטיקה כי לדאטש מספרת
 מחיי־המין נעלמו והמשיכה

 את מאבדת היא וכי שלהם,
לע מוכן דאטש בו. עניינה

 על-מנת שביכולתו כל שות
ממשי וכך יחסיהם, את לשקם

 של ותככיהם מעשיהם כים
וקמפבל. טייט בני־מישפחות

שני יום
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 להיט עוד :כידור •
כצבע). שידור — 8.03(

החבובות :כידור •

 לינדן האל את מארחות
 כצכע, שידור — 8.30(

 :אנגלית) ומזמר מדכר
 לינ- האל השחקן הוא האורח

 בברודוויי. להצלחה שזכה ,דן
 שעבר השלבים את מתאר הוא
כוכב. של למעמד להגיע כדי

 קו■ :חוזר שידור •
9.30( קומת־קרקע מת־גג

ה אחת :שחור־לכן) -
 תיאטרון של האחרונות הפקות
כשנ (מלפני ישראל שידורי
קט סיפורים שני ובה תיים),

 בתל־אביב. אורח־החיים על נים
 אחת־עשרה בסרטים, הראשון
הט על מספר טלפון, שיחות

 קשר היוצרת טלפונית, רדה
 הסרטון המשוחחים. שני בין

 ושש ושש שלושים השני,
 צעיר, של סיפורו את מגולל

ל לצאת אחד בוקר המסרב
 מסתיים זה מוכר מצב עבודה.
 ומשעשעת. מפתיעה בצורה

 אייל לביא, אירים משתתפים:
 אבי :במאי ברנד. וסמדר גפן

כוהן.
סיפורו :דראמה #
11.10(וידיאו קפטיין של
אנג מדכר שחור־לכן, —

של נוספת דראמה : לית)
 שני אודות הכורסה, תיאטרון

 פיתרון למצוא המנסים בני־זוג
 משוכללת במירפאה לבעיותיהם
ומודרנית•

שליש• יום
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 כולבוטק צרכנות: !•
:שחור-לכן) — 8.30(

הטלוויז של הצרכנות תוכנית
 של בהנחייתו הישראלית, יה

פאר. דניאל  אוליכיה :כידור *
שי —10.20(ניוטון־ג׳ון

 ומזמר מדכר כצבע, דור
ב תוכנית-בידור :אנגלית)
 אנדי ג׳ון, אלטון השתתפות

 טר־ טינה ריצ׳ארד, קליף גייב,
חוזר). (שידור קלי וג׳ין נר

 ה־ חידון תנ״ך: •
 — 10.50( הארצי תנ׳׳ך

 ישיר שידור :שחור־לבן)
 הארצי, חידון־התנ״ד גמר של

 בתל" מבית־החייל שיועבר
קפלנסקי. נעמי :מפיקה אביב.

כידור ג׳ון: ניוטון
10.20 שעה שלישי, יום
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