
11 .1 1
 :לילדים מישדר •

 — 5.30( כאוויר שמיניות
 שבועי מישדר שחור״לכן).

 בשידור־ישיר, המוגש חדש,
 ותעודה דראמה קטעי ובו

 מדורי הילדים, של מעולמם
 ומוסיקה. בידור אקטואליה,

 השחקנים מנחים המישדר את
ויינגרטן. ואיציק עופרי,
חלו :כידיוני מדע •

שי — 0.15( החלל צי
אנג מדבר בצבע, דור

 מגיעים החלל חלוצי לית).
טרלנה. של מגוריה למקום
:טלוויזיח סידרת •

 — 5.30( ומיקי דונאלד
אנג מדבר כצבע, שידור
 של בכיכובו סירטונים לית).

 וו,חביבות המוכרות הדמויות
דיסני. וולט של מעולמו

ו סופרמן : תעודה •
כ שידור — 0.30( כלתו
 אנגלית). מדבר צבע,

 של דמותה את המשרטט סרט
 של תיאורים באמצעות האשד,
ש באמצעי־התיקשורת, נשים
לנשים. חסד נוטים אינם
מגי בארי בידור: •

כ שידור — 10.25( לו
אנג ומזמר מדבר צבע,
 דרכו את שהחל מי לית).

הזמ של כמלווה המוסיקלית
.שי את מגיש מידלר, בט רת
 קופא־ :ביניהם הידועים, ריו

ואי ברמודה משולש קבאנה,
בתוכנית הלילה. בתוך שם

אה ולמצוא מהשכונה לברוח
שתג אחרת, אשר, בחיק בה

 עם להימנות חלומו את שים
האריסטוקרטיה.

 קלפ- יצחק :בידור •
שי — 0.20( וחבריו טר
 ומזמר מדבר בצבע, דור

 וחבריו ״צ׳רצ׳יל״ עברית).
 אפרים לוי, יעל גוב, גידי

ער דפנה ברווה, דיוויד שמיד,
כהן. ומזי מוני

 האיש :קולנוע סרט •
 —10.05( בהוואנה שלנו

אנג מדבר לבן, שחדר
 לסיפרו קולנועי עיבוד לית).
בכי גרץ, גראהם של הנודע
 ברל גינס, אלק של כובם

 ארני ארד,רה, מוריו אייבם,
 העלילה קאורד. ונואל קובץ׳

מת אשר בריטי על מספרת
 לשירות שמתגייס בקובה גורר

ב לזכות כדי הבריטי הביון
בצ ומסתבך נוספת הכנסה

ה האדם קארול ביים רות.
ריד. שלישי)

בידוד מאנילו:
10.25 שעה חמישי, יום
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:מצויירים סרטים •

כאוויר שמיניות ויינגרטן: ואיציק עופרה
5.30 שעה רביעי, יום

 — 0.32( ג׳ו של עולמו
אנג מדבר כצבע, שידור
 :בסידרה אחרון פרק לית).

וא לצבא, מתגייסת הבת מגי
ויכו אחרי לכך. מתנגד ביה
לשכ הבת מצליחה רבים חים
ג׳ו. את נע

 :טלוויזיה סידרת •
כ שידור — 8.03( רודה
אנגלית). מדבר צבע,
בכי למישפחה קומית סידרה
הארפר. ולדי של כובה
תצפית :מגזין •

שחור־לכן). — 8.30(
בהתקפי־לב. דנה התוכנית

ה קולנוע: סרט •
 — 10.05( החביב רמאי

אנג מדבר כצבע, •טידור
 סיפרו על המבוסס סרט לית).

 סי׳ ג׳ורג׳ אוואן. גאי של
 ערמומי נוכל בתפקיד סקוט

 במישחקי- המרמה ותמהוני,
המ משעשעת קומדיה מזל.

אנוש. חולשות על לגלגת

מ צא :שעשועון •
כ שידור — 8.03( זה

בעברית). משעשע, צבע,
שמו :וריקוד בידור •

 שידור — 8.30(וחצי נה
עברית). מפטפט כצבע,

 :טלוויזיה סידרת •
 שידור — 10.00( דאלאס
 אנגלית). מדבר כצבע,

הניתוח. בפרק שני חלק
הזמן זה :מגזין •

לכן). שחור — 11.00(
עברון. רם של האירוח תוכנית

וולס אורסץ של המיסתורין עולם ודיקלי: גריפית
11.20 שעה שבת, מוצאי

 — 0.30( האהבה ספינת
אנג מדבר כצבע, שידור
 לסינדרלה מתקשר גופר לית).

ה הקול בעלת אנדרסון) (סו
 מיבחן- לה לסדר ומנסה יפה,
 ידוע מנצח־תיזמורת אצל קול

 הנמצא הבן) סינטרה (פראנק
שו שדר־ספורט הסיפון. על

 ג׳ונם) (כריסטופר ביניסט
 על- המינים בין לקרב מהמן

 דיי (לינדה היפה עמיתתו ידי
 ויין) (פטריק נכה גבר ג׳ודג׳).

ה ד,ליק), (טום באחיו רודה

 אמו קשה. במחלה פול קף
 לחדול הזמן שהגיע מחליטה

ומתחי המת, בנה את לבכות
 תשומת* מלוא את להעניק לה

החי.־־ לבנה הלב
 :אישית תוכנית •

 שחור־ — 10.25( דילמה
תוכ עברית). מדבר לבן,

 ירון של האישית הדיון נית
אתיקה. בנושאי לונדון
 :טלוויזיה סידרת •

 שידור — 11.20( בנסון
אנגלית). מדבר כצבע,
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ותע סלם לימוד: •

לבן). שחור — 8.03( לם
 ג׳מל אבו בית הכותרת תחת
 להתקשר אופיר שייקה מנסה

ומע פואד, הוותיק ידידו עם
ה ילדותם מימי זיכרונות לה

משותפת.
 החבובות בידור: •

 לורטה את מארחות
כ שידור — 8.30( סוויט
אנג ומזמר מדבר צבע,
כו היא סוויט לורטד, לית).

ם.א.ש. הטלוויזיה סידרת כבת כולכוטק :מגזין •
לכן). שחור — 0.30(

 :טלוויזיה סידרת •
 — 10.00( ועונשו החטא
אנג מדבר כצבע, שידור
 בסידרה אחרון פרק לית).
 ראסקול- הסטודנט זו. מעולה
 בסיביר לגלות נידון ניקוב
 המשכונאיות, שתי רצח בשל

הנוצ לאמונה לשוב ומתחיל
שהו הניהיליזם במקום רית,
הרצח. למעשה אותו ליך גוסטאב :קונצרט •

 שידור — 11.20( מאהלר
 מתוך שירים ארבער, כצבע).

ה של הפלאים קרן היצירה
המצו־ זמרת :סולנית נער.

 פורסטר. מורץ — סופראן
אוסטרובסקי. אבי :מנצח
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 אהבתי ארץ :מגזין •

מד שחור־לכן, — 8.00(
 מגזין־שירות עברית). בר

ארץ־ישראל. לאהבת
 :טלוויזיה סידרת •
 — 0.30( ואוהבים כנים

אנג מדבר כצבע, יטידור
 הפית- מותו בעיקבות לית).

נת־ בלונדון, ויליאם של אומי
בהוואנה שלנו האיש ואייבסו גינס או׳הרה,

10.05 שעה שישי, יום

חמישי יום

ראשון יום

דנבר. ג׳ון הזמר מתארח
ל מהון מגאזין: •

לכן). שחור —11.15( הון
ה שוק על שבועית תוכנית

 מיסים, חיסכון, תוכניות הון,
חנינא :מפיק ועוד. ביטוח
אמוץ

^

שי יום שי
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 :לילדים סידרה •
 3.00( ההרים כת היידי

 מדבר כצבע, שידור —
 מלא ארון הפרק אנגלית).

מתגע כיצד מספר לחמניות
 ואינה שלה, לסבא היידי געת

ה לחינוך להסתגל מצליחה
ש הקשים ולתנאים נוקשה
סזמן. מישפחת בבית
החבו ערבי: סרט •

שי — 5.32( העליזה רה
ער מדבר כצבע, דור

 אנשים של סיפורם כית).
 ב־ בחלקם השמחים פשוטים
 (נו סעד השכונה בן קאהיר.

 לפקולטה התקבל אל־שריף)
 בעזרת באוניברסיטה לרפואה
 הרקדנית אחותו של כספיה
רוצה הוא סולטאן). (ד,ודא

רביעי יום

דאלאס :גדיי מארטין
10.00 שעה שני, יום טלוויזיה*: סידרת •

מ25( פולטי של המלון ■
מ*כר כצבע, שידור —

 למי|חמד, יוצא בזיל אנגלית).
מו ובשחיתות^ מיני בחופש
 את לכפות מנסה הוא סרית?

ה על שלו המוסר עקרונות ׳
ו כאחת, הצוות ועל •לקוחות 

. רבתי. מהומה יוצר
:טלוויזיה סידרת •

 אהבה ריגשות על־ידי מונחה
ואשמר״י

 ה־ עולב מותחן: •
 אורסון של מיסתורין

 שידור — 11.20( וולס
אנגלית). מדבר כצבע, *

 סיפורה את עיבד ג׳ופ קנט
 דורותי המותחנים מחברת של

 זריז־מחשבה ספר על סיירס,
מקירית. בשיטה רוצח הלוכד
 המעולה השחקן מככב בסרט

גריפית. ץ

 עבור הופכת קיצית רומנסה
אל אשד, כאשר לסיוט, בנסון
 בדרכו אחריו עוקבת מונית
 לערוך בכוונה המושל, לבית
דתית. מיסה שם

י1ש יום
1 5 .  1 1

שי יום שלי


