
דביעי יום
8 .5

עו :לודרים סידרה *
 5.30(דיסני וולט שד למו
 מדבר כצכע, שידור —

 הכלב בובי הפרק :אנגלית)
ו מסור כלב על מספר הנאמן

רום טוני :סינטרה 
10.00 שעה רביעי, יום

המתרח העלילה, סיפור נאמן.
הקודמת, במאה בסקוטלנד שת

להי הכלב סירב כיצד מספר
מת. !שזה לאחר מבעליו׳ פרד
:טלוויזיה סידרת #

 0.32( כארז כחור כילי
 מדכר בצכע, שידור —

 תעלומת הפרק ז אנגלית)
 ארמון בקירבת הטאג׳־מאהל.

תח להתקיים עומדת זה נודע
לפ מבקשת ואנדה הוקי, רות
 ובטאג׳־מאהל במשחקים גוע

 ווילי, לילי כילי, אך עצמו.
 מצאצאיו אחד בחור בעזרת

 !מצליחים זה, ארמון מתכנן של
המש ואת הארמון את להציל
כאחד. חקים
 טוני :קולנוע סרט *
ב־ שידור — 10.00( רום

:אנגלית) סדכר צכע,
צ׳אר־ !ורדון הבמאי של סרטו

סינט־ פרנק של בכיכובם לס,
ד וג׳ינה ג׳ון סנט ג׳יל רה,  ר

 בלש על מספר הסרט לנדס.
 יורשת להחזיר המנסה פרטי,

 מישפחתה, חיק אל שיכורה
וברצח. בסחיטה ומסתבך

חחיש׳ יום
8 .6

:פופולארי מדע *
(שי אדמות עלי חיים
שי — 3.30( חוזר) דור
אנג מדכר כצכע, דור

ה בסידרה, שני פרק : לית)
 יצורים ״התהוות על מספר "

התפת את ומתאר מורכבים״,
 שונים, בעלי־חיים של חותם
מערבת־היח־ את במים, החיים

 התפתחותם ואת ביניהם, סים
דיוויד :מנחה ההיסטורית.

אטנבורו.
:טלוויזיה סידרת *

 — 0.32( צרה לעת ידיד
אנג מדכר כצבע, שידור

 מספר החטיפה הפרק : לית)
 דן אשר שופט של נכדו על

חבר עם ׳שנחטף טרוריסטים,
 התעלומות, פותר הכלב, תו. "

לחלצם. עוזר
 :תיעודית שידרה *

 שחור — 0.30( הנכחדים
 תחת החמישי, הפרק ג לכן)

 הלוחמת, המישפחה הכותרת
 בתוך ההתמודדות על מספר

 הרכבת ערב החרות תנועת
 זד על לכנסת, הליכוד רשימת

 ועל ״השביעיות״ על ״פאנל״,
ה במישפחה וותיקים חדשים
לוחמת.

 להון מהון :כורסה •
:לכן) שחור — 11.10(

 המתרחש את הסוקרת תוכנית
 בהנחיית בישראל, ההון בשוק

לב. ברוך פרופסור

שישי יום
8 .7

ים: סידרה * , , ל׳  
 3.00(וידידיו פין הקלכרי

 נ-!דכר בצכע, שידור —
 נעלם נ׳ים הפרק ז אנגלית)

 הרגשה יש לג׳ים כאשר נפתח,
 להתרחש. עומד בורא שמשהו
למצי ממסע חוזר האק כאשר

ו שג׳ים מגלה הוא מזון, את
נעלמו. הנסיך
מו :טלוויזיה סרט •
הש כלונדית — לה כי!
בצ שידור — 0.15( נה

סרט :אנגלית) מדכר בע,
 .מר- ישל סיפורה את מגולל זה

ה דרכה. בראשית מונרו לין
 בבריכת־ישחייה נפתחת עלילה

 בשם סוכן־שחקנים מפוארת.
 יושב בריג׳ם) (דויד הייד סוני

ר ג׳ק עם ת  לרנד), (מיקד ו
ה־ ורנד, האחים אולפני ראש

 ועוד. מונרו הצעירה כוכבנית
 מפברקת לבריכה, קופצת היא

ל ■וקוראת התכווצות־שרירים
לעזר נחלץ הייד ג׳וני עזרה.

 ה־ ניהול את לוקח הוא תה.
 מציגה ולבסוף שלה, קאריירה

 ואלם) (לי גולדווין סם בפני
ה לוח־השנה את לו המראה

 מר־ דיגמנה שעבורו מפורסם,
 והשחקנית הסוכן בערום. לין

 שה־ בעוד ומתפייסים, רבים
 את להעסיק מסרבים אולפנים

ב פוגשים הם לבסוף מרלין.
יוס ג׳ון את ט-רוקידרו מועדון

 העומד פרנקפדר), (ויל׳יאם טון
 וזה האספלט, ג׳ונגל את לביים

 הסוכן מרלין. את לשתף מחליט
 שלאחר בעוד בליבו, לוקה

המערי מקיפים הסרט הקרנת
 מרלין בתפקיד מרלין. את צים

פורסלונד. קונסטנס משחקת

שבת
8 .8

 כאב תשעה ערב
 שם הייתי לו :דיון •

 לכן): •טהור — 0.00(
ב דנים זמננו בני מדינאים

 שני, בית ובחורבן הגדול מרד
 חב־ סגל. ישראל של בהנחייתו
׳נדרשים מדע ואנשי רי־כנסת

 על מרכזיות לשאלות להשיב
 השונים, לשלביו הגדול המרד

ירו על המצור המרד, מפרוץ
 משתתפים: מצדה. ועד שלים

 מנחם הרב ברמן, יצחק ח״כ
 חנן כהן׳ גאולה ח״ב הכהן,
וההיסטור שריד ויוסי פורת
ו הר משה פרופסור יונים

רפפורט.. אוריאל
האנו :תעודי סרט ©
כ שידור — 10.30( סים

ע,  :ספרדית) מדבר צב
 בספרד באנוסים העוסק סרט

 ספרד ■גרוש לפני ובפורטוגל
תפו את מתאר הסרט ואחריו.

 והשפעתם האנוסים של צתם
האי ואת אירופה׳ תרביות על

 הסרט ■שבהם. הבולטים שים
 האנוסים שרידי את גם מראה

מיורקה. באי

ראשון □1•
8 .9

 אמן כתת :מוסיקה *
:לכן) שחור — 8.03(

הפסנ משתתפים זו בתוכנית
 והכנר באכאואר ג׳ינה תרנית
את !מקנים אשר שטרן, אייזיק

 אגב המוסיקאלי הביצוע תורת
 התלמידים עם בצוותא נגינה

הישראלים.
הסר :-בועי מגזין •
 — 8.30( שאיהכנו טים

 קטע בתוכנית :לכן) שחור
מתוך טרבולטד, ג׳ון של הריקוד
 של שיחה המוסיקה; שיגעון
 שטייגר ודוד ברנדו מרלון
 רדפורד ריוברט הכרך: בחופי

 :וקסידי בקיד ניומן ופול
 מתוך מרקם וגדושי הארפו
 וייסמילר ג׳וני בלשים: סיפור.
 מיה של (אמה או׳סליבן ■ומוריו
 :עורך ובנו. טרזן מתוך פארו)
 דליה :מגישה שירן, שאול
מזור.
:עיתונאית סידרה *

שי — 10.00( גראנט לו
אנג מדכד כצבע, דור

 הומישפט. של שני פרק : לית)
 ב־ הפרק על העומדת הבעיה
 לגבי היומון עמדת היא טרביון

 בן־ הוא בו שהנאשם המישפט,
 דונו־ המערכת, חבר של דודו

 כשניים שיחה :דיון *בן.
:לכן) •טהור — 10.30(

 רביקוביץ דליה המשוררת
ארדון. אורה עם משוחחת

 :כידורית סידרה •
 שידור — 11.20( בועות
 אנגלית): מדכר בצכע,

 צ׳ס־ ,האמיתי/ ואביו דני בעוד
 שאר נמצאים מנותחים, טר,

בחדר־ההמתנה. בני־המישפחה

בי לדבר חדלו ומארי ג׳סיקה
 על חרטה מלאת ג׳ון ניהן.
 מספרת אני בעטיה. נורה שדני
 ובין בינה שהתרחש על למרי

 כי וחושב מגיע ברט צ׳סטר.
 הכליות את נוטלים מג׳ודי
 מגלה הניתוח אחרי דני. עבור
 אלכוהול לוגמת שמארי ברט

 מרי מדוע? ושואל מהבוקר,
 !מאהבה את לקרוא מתחילה

 ג׳סי־ כאשר צ׳טרלי, ליידי של
 בשורות עם לחדר מגיעה קה

 ומרי מגיע, צ׳סטר טובות.
 בכוונתו יש אם אותו שואלת

 ממשיכות כך לג׳סיקה. להינשא
בו גיבורי עלילות ומסתבכות

עות.

ו1יוז15ז1ו
8 .10

החכוכות :כידור *
 קלי ג׳ין את מארחות

 כצבע, שידור — 8.03(
 השחקן :אנגלית) מדכר
 הוא קלי ג׳ין הקשיש והרקדן

ו קארמיט של השבוע אורח
 קלי הבובות. למופע חבריו
 בגשם, אשיר ישיר לשיר רוצה

ממנו. זאת מונע קרמיט אך

שיחה :,רביקוכיץ
10.50 שעה ראשון, יום

 קלי של וריקודיו שיריו שאר
מרהיב. בידור הם

המיסכאה :כידור •
 8.30( כאנקר ארצ׳י של
 מדכר כצכע, שידור —

 של מאורחיו איש ז אנגלית)
 כאשר ליו, מאמין אינו ארצ׳י

 די- סמי הבדרן כי מספר הוא
 של למיסבאה בא ג׳וניור ודם

ארצ׳י.
 השעה :דיון + סרט •

 שחור — 0.30( השניה
יוקרן הדיון במיסגרת ז לכן)

 מונולוג חנוך, י ליה של סרטה
 .1980/51 ת׳ — צעיריה אשה של

 דיון ייערך הסרט הקרנת לאחר
זמר. חנה בהנחיית באולפן,  קצר: ישראלי סרט •
 — 11.05( כריקוד שיעור
באורך סרט לכן): שחור

 הבמאי של דקות, 25 של
 על־פי טבת, עקיבא הצעיר
ה אורלב. אורי מאית סיפור

היש של ׳מעולמם מביא סרט
׳ובגי אהבה של סיפור ראלים,

 זהו ובריחה. חיזור של דה,
 בין ליל־התישה המתאר סרט

 שגילתה אשתו, ובין קצין־קבע
אח אישה עם בה בגידתו את
רת.

שלישי יום
8 .11

 כולכוטק :צרכנות #
לכן): שחור — 8.30(

ארכיטקט יומטוכ:
9.30 שעה שלישי, יום

 האזרח והגנת הצרכנות תוכנית
הטלוויזיה. של הקטן
 ההתחלות :תעודה •
 0.30( יומטוב שימחה של

 של סיפורו :לכן) שחור
 ״גולי״, המכונה יומטוב, שימחה

 מקיבוץ וארכיטקט תער־צאן
 מיבגים בונה׳ יומטוב דליה.

ב ובחומר. בצורה יוצאי־דופן
 מייסדיו על נמנה שהוא קיבוץ

 הבתים את לבנות לו ניתן לא
סי רוצה. שהיה כפי ולתכננם

 יו־ דמות המתאר אנושי, פור
וב בכלל, בחברה צאת־דופן

בפרט. הקי׳בוצי׳ת חברה
 טוכה שעה כידור: •

 :לכן) שחור — 10.00(
 טובה, שעה תוכניות מתוך לקט

 ובהפקת פאר מני בהנחיית
קט בתוכנית גולדפינגר. אהרון

 ו־ מפורסמים. מראיונות עים
׳למיניהם. בדרנים

מרלין :וכריג׳ס פורסלונד
9.15 שעה שישי, יום
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