
רביע* יום
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פסטיבל :בידור •
 11 מס׳ ילדים שירי

 כצבע, שידור — 5.30(
 עברית). ומזמר מדבר
הפסטיבל. שירי עשרת
חלו :כידיוני מדע •

 שידור — 0.15 החלל צי
 אנגלית). מדבר כצבע,

 הכוכב על נוחת מהארגו כוח
טלזרט.

של עולמו :סידרה •
שידור — 0.32( ג׳ו

■אנגלית). מדבר כצבע,
 ג׳ו של הצוות מעובדי בריד,
 אנשי שאר את לשכנע מנסה

 את משכנע ג׳ו לשבות. הצוות
לשבות. שלא הצוות
רודה :סידרה •

 כצבע, שידור — 8.03(
 לוקח ג׳ו אנגלית). מדבר

 ואחר־כך למיסעדה, רודה את
לדירתו. אותה מזמין

ש׳ יום חהי
11 .5

דונאלד :הנפשה •
 שידור — 5.30( ומיקי

אנגלית). מדבר כצבע,
 מופיעות שבה חדשה, סידרה

 והחביבות המוכרות דמויותיו
דיסניי. וולט של  המכונות :תעודה •

שי־ — 0.30( החושבות

ערכית). מדבר שחור־לכן,
 חמש בת לילדה ואב אלמן
הסר במחלת נפגע כי מגלה

 חודשים לו נותרו וכי טן,
 הוא לו בצר לחיות. ספורים
לה כדי נפלאה תוכנית מתכנן

 גורל את שיבטיח כסף שיג
 :משתתפים ועתידה. בתו

 אלחכים את׳אר אמאם, עאדל
אי יומן :מגזין 9ואימאן.
 8.20( השבוע — רועים

שחור-לכן). —
 טובה שעה :בידור •
 ואורחיו פאר מני עם

 כצבע, שידור — 0צ.0(
עברית). ומזמר מדבר

 גוב, :קולנוע סרט 0
 ואלים טאד קארול,

כ־ שידור — 10צ.0(

ואלים קארול, בוב, :ווד
10.20 שעה שישי, יום

וולס אורסון של המיסתורין עולם קוסאק:
11.30 שעה מוצאי־שבת,

אנג מדבר כצבע, דור
 המספר תיעודי, סרט לית).

 של ופעילותה התפתחותה על
ו המלאכותית, האינטליגנציה

ש של יחסם את בוחן  בני-אנו
עליהם. והשפעתו למחשב

מהון :כורסה •
 שחור־ — 11צ.5( להון
 חנינא של תוכניתו לכן)
 פג־ אחרי למסך חוזרת אמוץ

 חלק חדשות. בפנים רת־הקיץ
 ההון, בשוק יעסוק מהמישדר

מי חיסכון, בתוכניות וחלק
האזרח. וכלכלת ביטוח סיס,

שיש• יום
11 .6

 :לילדים סידרה •
 3.00( ההרים כת היידי

 מדבר כצבע, שידור —
ל מביאה היידי אנגלית).

ב מתגוררת היא שבו בית
 שאותם חתולים פרנקפורט

למהו וגורמת ברחוב, מצאה
רבה. מה

רוצח ערכי: סרט •
— 5.3(צ רצח שלא

אנגלית). מדבר צבע,
 פול הבימאי של זה סרט

 המתרחש את מתאר מזורסקי
 שהם נשואים זוגות שני בין

 (רוברט בוב קרובים. חברים
מש ווד) (נטלי וקרול קאלפ)
 רק קבוצתי במרתון תתפים

 כה שוקעים אך לראות, כדי
 שאחרי עד בתהליך, עמוק
 שנישואיהם חשים הם שבוע
 יותר. ולגלויים לכנים הפכו
ל שניהם את מוביל זה גילוי

 להתנסות כדי בזה זה בגידה
חדשות. בחוויות

ת ב ש
11 .7

 דעת ידיד י: סידרה •
 שידור — (צסס צרה

אנגלית). מדבר בצבע,
מס לאיבוד הלכה ילדה הפרק

מכו את הנוטשת ילדה על פר
 ונח־ ביער תועה הוריה, נית

נחל היא מהן לסכנות, שפת
הכלב. בעזרת צת

 של המלון סידרה: •
 שידור — 8.30( פולטי
אנגלית). מדבר כצבע,

בהוואנה שלנו האיש שידור: לעדאת .בכי למישפחה, קומית סידרה
 כתב שגם קליז, ג׳ון של כובו

ה בפרק הסידרה. תסריטי את
 פולטי בני-הזוג יוצאים שני

 ומפקידים סופשבוע לחופשת
ומגואל. פולי בידי המלון את

 לסוף מבט :חדשות •
 שחור־ — 0.00( השבוע

ה החדשות מהדורת לכן).
 בהגשתו השבוע, לסוף מסכמת

אחימאיר. יעקב של האישית
מבט :ספורט •

ט ר פו  סקירת ).0.30( ס
לכדורגל. הליגה מישחקי

ספינת :סידרה •
שי — 10.30( האהבה

אנג מדבר כצבע, דור
 מבועות קריסטל בילי לית).
 ביישן, צעיר בתפקיד מופיע
 לחלוטין שונה לאדם ההופך
מסי חובש הוא כאשר בלילה,

 הסיפון. על לשוטט ויוצא כה
מעו הוא לנשים נושק כשהוא

כ וחרדה התרגשות בהן רר
אחת.

 את המזניח איש״עסקים,
לו הצעיר, בנו ואת אשתו

 בחייו. חשיבותם את לדעת מד
 לפשע עד שהיד, אחר אדם

 למסע־ יוצא ריד) (רוברט
לה ייצטרך שלא כדי השייט,

 בכך ולסכן בבית־המישפט, עיד
הסי על מוצא והוא חייו. את
קשבת. ואוזן אהבה פון

 :מותחנים סידרת •
 אור־ של המיסתורין עולם

שי — 11.30( וולט סון
אנג מדבר כצבע, דור

 וו״וו מאת ידוע סיפור לית).
 דייוויד של בעיבודו ג׳ייקובס
 סיריל של ובכיכובם אמברוז,
ה על ג׳נקינס, ומכם קוסאק,

 אסון הממיטה המקוללת, דגל
 בכו־ המשתמשים אלה כל על
ה בדרכי להתערב כדי חה

גורל.

ראשון יום
11 .8

אהב ארץ :מגזין •
חי שידור — 8.03( תי

קרן 13.11.81 שישי, ביום  יו
ט סר ש ה אי ה ה״, שלנו ״ אנ הוו  ב

ס ס בו מ תו רומן על ה בר שאו  חי
תן ם״ ״פרס ח שלי רו ם י  גרין, גראה

ת גם שחיבר ט א רי ס ת  לסיפרו. ה
ם: פי ת ת ש ק מ ברל גינס, אל

בס, ריו איי ה, מו ר ה אל או׳  נו
ארד ארדסון. וראלף קוו צ׳ רי

עברית). מדבר בצבע,
ווינגייט. מכון על תוכנית

ואו כנים : סידרה •
 שידור — 0.30( הבים

אנגלית). מדכר כצבע,
 המבוססת בסידרה שלישי פרק

 של האוטוביוגרפי סיפרו על
 ה׳ ד׳ הנודע הבריטי הסופר
צ׳טרלי). ליידי (מחבר לורנם
דילמה :דיון •

שחור־לכן). — 10.35(
 :בידורית סידרה •

 שידור — 11.20( כנסון
אנגלית). מדבר כצבע,

 מסכים קראויס האזרחית בפרק
 של בתיקוותה לתמוך בנסון

להג קראום, גרטשן הטבחית,
 וליהפך משאת־נפשה את שים

אמריקאית. לאזרחית

כהאוונה האיש :גרץ
13.11.81 — שישי יום

וו*ו11זי0
11 .9

 מזה צא בידור: •
 כצבע, שידור — 8.03(

עברית). מדבר
שמונה :בידור •
 שחור■ — 8.30( וחצי
לכן).
שני מכט תיעוד: •

שחור־לכן). — 0.30(
 העוסקת בסידרה שלישי סרט

 גרעינית מילחמה באפשרויות
הגושים. שני בין

דאלאס :סידרה •
 כצבע, שידור —י 10.10(

 - הניתוח אנגלית). מדבר
 חוששת יואינג אלי הגברת

ש הגידול על לבעלה לספר
מס שהוא אחרי בחזה, נתגלה

 לפניה נשוי היה כי לה פר
 ב־ המאושפזת אחרת, לאשה

 אלי לחולי־רוח. בית־חולים
 הניתוח שבשל חוששת יואינג,
לח ויעבור ג׳וק, אותה ינטוש

הראשונה. אשתו עם יות

שי יום שלי
11 .10

סאלם :חינוך •
 שחור־ — 8.03( ותעלם

הער ללימוד תוכנית לכן).
בית.

עוד :פיזמונים •
 שידור — 8.25( להיט

עכרית, מדבר כצכע,
 ה- מיבחר לועזית). מזמר

האחרונים. הלועזיים פיזמונים
 כולמוטק צרכנות: •

 לכן). שחור — 0.30(
הטלווי של הצרכנות תוכנית

הישראלית. זיה
החטא :סידרה •

 שידור — 10.00( ועונשו
 אנגלית). מדבר כצבע,

 המבוססת בסידרה שני פרק
 פ״מ של הנודע הרומאן על

דוסטוייבסקי.
 וולף נרו מותחן: •

 כצבע, שידור — 11.15(
ה בפרק אנגלית). מדבר
מע אחת עוד הירוקה קופסה

 יציר הנודע, הבלש של לילותיו
 המותחנים מחבר של דימיוני

סטאוט. רקם הנודע האמריקאי
_ _ _ 49 _ _

ואוהבים כנים :ומוראל מלינגר
9.30 שעה ראשון, יום


