
רביעי יום
8 .12

ד :לילדים סידרה •  ע
 5.30(דיסני וולט של למו
 מדבר בצבע, שידור —

 הכלב בובי הפרק :אנגלית)
 ממשיך בובי ב׳). (חלק הנאמן
 שם בבית־הקברות, לרבוץ
 ללכת מוכן ואינו בעליו, קבור

 הרוצים אנשים של לביתם
אותו. לאמץ
:טלוויזיה סידרת •
ר כילי צ כחו רז( א  — 0.3כ

אנג מדכר כצכע, שידור
: ( ת י  ב- לחבל מנסה ונדה ל
 באוסטרליה הטניס מישחקי
ו מאולפים קנגורים על־ידי
שלה, המומחה על־ידי מונחים

 כדי תוך וזאת פבהוב, ד״ר
והו למישחקי־הטניס הכנסתם

 אך בני־אדם. של יכולתם כחת
מג ווילי לילי שבילי, כמובן

 ומסכלים המזימה, את לים
אותה.
עול :קולנוע סרט •
ר מה ת ס  עקרת- של הנ

ת שידור — 10.00( כי
ת): מדכר בצבע, _ לי אנג

 ג׳ורג׳ של פרי-עטו קומדיה
 וולטר בהשתתפות אקסלרוד.

 ג׳ק- ואן או׳ניל פטריק מתיאי,
 זוג על מספרת העלילה סון.

בשכונת־יוק־ המתגורד נשיי,
 מפונק לקוח הופעת עס רה.
 ביחסי־צי- העוסק הבעל. של

 להוכיח האשד. מחליטה בור,
עימה, עדייו שקסמיה לבעלה

כנערת* עצמה את מציעה והיא
 לקוח לשרת החייבת טלפון.
בעלה. של מכובד

חכזישי יום
8 .13

 :פופולארי מדע •
 5.30( אדמות עלי חיים

 מדכר בצבע, שידור —
:שלישי פרק :אנגלית)

 זה פרק הראשונינז■ היערות
 החיים התפתחות אחרי עוקב

לאחר האדמה, פני על והטבע

שטיץ: ישראל ארץ איינ
11.05 שעה שישי, יום

ה את עזבו שונים שיצורים
מים. י

:טלוויזיה סידרת •
— 0.3(צ צרה לכל ידיד ,
אנג מדכר כצכע, שידור י

מס וקיים וילי הפרק : לית)
 שני של הרפתקותיהם על פר

 והילדה הקשיש וילי נוודים,
 הנווד מצטרף שאליהם קיים,

שלנו. המוכר
ת סידרה • די  :תעו

 שחור — 0.30( הנכחדים
ש החזקה, היד הפרק :לכן)

 בסידרת השישי הסרט הוא
ה המשך את מתאר הנבחרים,

 כהארלם מוסיקה :האל ילדי כל
10.00 שטה שלישי, יום

אחת. במכה ציפורים שתי פוס
ח סידרת • ת  ה- :מ

שי —10.00( מיקצוענים
אנג מדכר כצכע, דור

 אוג׳וקה פרשת הפרק : לית)
 ביטחון־ עלילות על מספר
באנגליה. הפנים

ראשון □1׳
8 .16

ת : מוסיקה • ת או כ
 תוכניות סידרת : )8.03( מן

 השבוע בתוכנית מוסיקליות.
 קלוד הפסנתרנים משתתפים

 הכנר עם בכאואר וג׳ינה פרנק
 :ומגיש עורך שטרן. איזיק
ורדי. אריה
ה :קולנוע מגזין •

: )8.30( שאהכנו סרטים
 סרטים קיטעי ובה תוכנית

מזור. דליה בהגשת מפירסמיס,
:טלוויזיה סידרת •

ט לו שי — 10.00( גראנ
אנג מדכר כצכע, דור

 מספר השפעה הפרק : לית)
 של רבודהשפעה קבוצה על

 לשכנע המבקשת אנשי־עסקים,
 פיג־ גברת העיתון, בעלת את

 הקמת על ציבורי למאבק צ׳ון,
 גראנט לו חדש. נמל־תעופה

הטיפה־ בעיית עם מתמודד

י1ש יום
8 .17

ת :כידור • כו חכו ה
ארחות ת מ  ז׳אן החלילן א

שי — 8.03( דמפל פייר
אנג סדכר בצכע, דור

 דאן הנודע החלילן : לית)
החבו אורח הוא רמפל פייר
 הוא התוכנית ובמהלך בות,

מפורסמים. קטעים כמה משמיע
 מפתח איש :כידור $

 :לכן) שחור — 0.30(
ארץ־ישראל. לאהבת שעשיעון

ת :פשע • קכו עי ה כ
 שחור — 10.45( פשע

וארבעה שלושה על לכן):
ה שוד על המספר מותחן —

ב המתבצע הגדול תכשיטים
 ממיש־ חוקר צוות מונטריאול.

 מי לגלות מנסה קנדה טרת
 בתפקידים הפשע. את ביצע

 ופול קאן מייקל :הראשיים
הרדינג.

שליש• יום
8 .18

ת # כלכוטק :צרכנו

ת :רמפל כו חכו ה
8.02 שעה שני, יום

המע לבין הליכוד בין מירוץ
 האלימות בסוגיית ועוסק רך,

ה הרגשת במערכת־הבחירות.
 פרצו העדתי והפער קיפוח

 באסיפות־ בחמת־זעם, החוצה
 שמצא הייצרים, להט בחירות.

ובקרי המערך באסיפות פורקן
 ״בגין, ונשנות חוזרות אות

נו האלימות את הפך בגין״,
 הבחירות במערכת מרכזי שא

 נקודת־מיפנה היתה זו עצמה.
 המיפלגות שתי של בתעמולתן

 המערך והליכוד. המערך —
להר כדי באלימות השתמש

ומ הרחוב, שילטון מפני תיע
 על הליכוד אותו נגח נגד,

ב עדתי קיטוב ליצור נסיונו
 באסיפות שקרה מה על עם.

 יותר, הידועות (וביניהן העם
 ולוד) נתניה פתח־תיקווה, כמו
 במערכת־הבחי־ התפנית ועל
חזקה. ביד רות

שישי יום
8 .14

 :לילדים סידרה #
 3.00(וידידיו פין הקלכרי

 מדכר כצכע, שידור —
 סויד האק הפרק :אנגלית)

 חושבת סאלי דודה פין. ותום
 שתום בעוד תום, הוא שהאק

פות ותום האק לאחיו• מתחזה
ג׳ים. אחרי בחיפושים חים

ה הקן :ערכי סרט #
כ שידור — 5.32( שקט
ת) מדבר צבע,  :ערכי

 בבחורה, מתאהב תסריטאי
 חייו. את מצילה שזו לאחר
 ושהיתה מורה שהיא לו נידע

 מחליטים הם בעבר. נשואה
 מלא בית ולהקים להתחתן,

 לא הדבר במציאות אך אהבה.
מאור הרבה ביטוי. לידי בא

וה השקט להפרת גורמים עות
 ׳סין, מחמוד :שחקנים שלווה.
 וסמיר חמיד אל עבד ברלנתי
ע׳אנם.
ה :קולנוע סרט #

 — 0.15( כרודי עלטה
אנג מדכר כצכע, שידור

מיל- טרום תקופת : לית)
 מורה השניה. חמת־העולם

 לתל־ להקנות מנסה בריטית
 גם מהשכלה, לבד מידותיה,

ואידיאולוג דרך-חיים אמונה,
זכ סמית, מגי השחקנית יות.
ב הופעתה עבור באוסקר תה

את המורה. בתפקיד זה סרט

במו המתאהב המורה תפקיד
 סמית, מגי של בעלה מגלם רה

סטפיס. רוברט השחקן
ר: • מ  אינ- אריק ז

 שחור — 11.05( שטיין
 אינשטיין אריק הזמר :לכן)

וה הטובה ארץ־ישראל בשירי
(שי חנוך ליהי תסריט יפה•
חוזר). דור

שבת
8 .15

 :טלוויזיה סידרת •
 שידור — 10.00( דאלאס
ת) מדכר כצכע, :אנגלי

כי מספר טלפון נערת־ ק ה.ר
 חברה עם מתיידדת פאם צר

 המס), (ורוניקה ליאן חדשה,
המפוק עברה על לדעת מבלי

 אר. ג׳יי. אותן רואה כאשר פק•
ההז שזוהי מחלים הוא יחד,

 הטוב שמם את להרוס דמנות
 קליף של תומכו מקסוול, בן של

ובעו בעת פאם ושל באדנס,
 את מאלץ ג׳יי.אר. אחת. נה

לה סחיטה, באמצעות ליאן,
 פאם ואת מקסוול את ביא

שינ צלם ושוכר מביך, למצב
לת בתיקווה המעמד, את ציח

שלו. הכלכלי העורך של המרה
 כ*פנים שיחה :דיון •

לכן). שחור — 10.50(
 :טלוויזיה סידרת •

עות  שידור — 11.20( בו
אנגלית). מדכר כצכע,

חייל של סיפורו :אליוט
10.30 שעה שלישי, יום

:לכן) שחור — 8.30(
האז והגנת הצרכנות ת־כבית

הישראלית. הטלוויזיה של רח

ה עולם :תעודה •
ר של מסתורין  ארתו

 שידור — 0.30; קלרק
ת) מדכר כצכע, :אנגלי

שב הקדנזוניס כסת ח! הפרק
הצו לפני קלרק חושף מהלכו

 סלעים זכוכית, מיבצרי פים
 גלגלי־ השמל, סוללות מותכים,

 מיסתוריות וגולגלות ם ״י:
שנה. אלפיים בני ה, ־ק מאבן
ר • ת ה ילדי כל :כי

ה — אל ק סי  בהארלס מו
ר — 10.00( דו  כצבע, שי

ת) ומזמר מדבר :אנגלי
מו של נדיר טלוויזיוני ע ביצ

 הארלם רובע מתיצדת סיקה
ה בשנות שנוצרה בייו־יורק.

המו במהלך למאה. 30ה־ סל
 הג׳אז. תולדות מובאים פע

ב שלהם. הניו־יורקי בנוסח
תקופה. אותה להיטי עזרת
סי : חדשה סידרה •
רו  — 10.50( חייל של פו
חד טלוויזיה סידרת :לכן)

 מאת רומן על המבוססת שה,
 בסיד- משתתפים מילר. אנטון

 פוסס, קליף אליוט, סם רה:
ואח פורד גלן קאר, צ׳רלין

רים.
54


