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ותע סלם : לימוד •

 לכן, שחור — 8.03( לם
 זה בשיעור ערבית). מדבר

 והביטויים המינהגים יוצגו
ה בסיגנון לאירוח הקשורים

מזרחי.
עוד :פיזמונים •

כ שידור — 8.25( להיט
מז עברית, מדבר צבע,

לועזית). מר
 בולכוטק צרכנות: •

מד לבן, שחור — 0.30(
עברית). בר

סקופ :דראמה •
 כצבע, שידור — 10.00(

 עיתון כתב אנגלית). מדבר
 על סוף סוף עולה שאפתן
 פגע- תאונת — חייו״ ״סיפור

 שר אשת מעורבת שבה וברח
 מאיים הוא כאשר בממשלה•

 לו מעניק הידיעה, את לפרסם
 בצוות־העובדים, מישרה השר
 כתבת אולם להשתיקו. כדי

 עיתונאי חוש בעלת טלוויזיה
 לאחת אחת מחברת מפותח,
 הפרשה, את היא גם ומגלה

 לפני בדיוק אותה ומפרסמת
ה השר. מיפלגת של ועידה

 גם ומפטר להתפטר נאלץ שר
משתת שסרח. העיתונאי את

 בוב- לויד היילנד, סקוט פים:
ה ואחרים. מיידל סבינה נר,

השי שירות בידי הופק סרט
הקנדי. דור

 וולף נרו מותחן: •
 כצבע, שידור — 10.50(

אנגלית). מדבר

אנגלית). מדבר כצבע,
 מכונית, שוקעת צרורה בצרה

 בית־ספר, תלמידות שהסיעה
אותן. מחלץ הכלב בנהר.
 של המלון : סידרה •

 שידור — 8.30( פולטי
אנגלית). מדבר כצבע,

 מפני פחד־מוות פוחד בזיל
ול במלון, המבקרים מפקחים

הער את כותבים מכן אחר
בספ או בעיתונים כותיהם

 האצ׳ינסון, מר כשמגיע רים.
 זה כי עצמו את בזיל משכנע

 ואת המיטבח את לבחון בא
תנאי־הדיור.

 ה■ ספינת :סידרה •
 שידור — 10.30( אהכח
אנגלית). מדבר כצבע,

 מקבל סטובינג רב־החובל
 ויילן), (ג׳יל מוויקי מיכתב

 אהב שאותה אשה של בתה
 הוא בינתיים. ושנפטרה פעם

בר כי ומגלה לילדה מטלפן
 הספינה כאשר מביתה. חה

 יוצא הוא באקפולקו, עוגנת
 בלתי- תגלית ומגלה לחפשה
 סיפור ללב. ונוגעת צפוייה

 כי שחושבת לאשה נוגע אחר
שנו בכל הרכבת את איחרה

להש מנסה אך לאהבה, גע
 והיא שהחמיצה, כל את לים

 ג׳ולי. של בעצותיה שואלת
 כמובן, מתאהבת, היא לבסוף

 נוגע שלישי סיפור דוק. ב...
 וג׳ו טייבק (ויק ואשה לגבר

ב פעם ששימשו פלאג) אן
 ופיתחו בחבר־מושבעים יחד

 נפגשים הם הדדית. שינאה
 הספינה, של סיפונה על שוב

קר ביניהם לנהל וממשיכים
משעשעים. בות

ה■ עולם :סידרה •
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מזה צא חידון: •

ג׳ואי ידידי וסינטרה: נוכל,
10.20 שעה שישי, יום

 וולס אורסון של מיסתורין
 כצבע, שידור — 11.20(

ה שם אנגלית). מדבר
והוא רוג׳רם, קפטן סרט:

 וו׳ של סיפורו על מבוסס
 שחזר שודד־ים על ג׳ייקובם
 לאוניה שחברו בעוד למוטב,
 מוצא ללא לכוד אותו מותיר
 ואיומים. סחיטה של ברשת
 הבריטי השחקן מככב בסרט
פלזנס. דונאלד הנודע

 כצבע, שידור — 8.03(
בעב לבדר ומנסה מדבר
רית).
דאלאס :סידרה •

 כצבע, שידור — 10.10(
 לד־ הנכדה אנגלית). מדבר

 הוא בים אלן כי מחליטה סי
שצפ אחרי לה, שנועד הגבר

 ג׳יי נגד בהתמודדות בו תה
 יודעת לא שהיא אלא אר.

לל־ כ״י בויים, זה שעימות

השלום אל ביקור ועותמן: גורן מלמד,
9.30 שעה חמישי, יום

רםזרוג קפטן :וקיי או׳׳קונור
11.20 שעה מוצאי־שבת,
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 אהבתי ארץ :מגזין •
לכן). שחור — 8.03(

ואוה כנים סידרה •
כ •טידור — 0.30( בים

 אנגלית). מדבר צבע,
קש את קצר לזמן מחדש פול
 אמו. על ומקל מרים עם ריו

 של הקשר גם כי יודעת האם
 לא קלרה עם האהוב בנה

רב. זמן יאריך
די■ :אולפן תוכנית •

 שחור — 10.25( לאמה
 מיש- עברית). מדבר לכן,

 ירון בהנחיית שבועי דר
ב סוגיות :הפעם לונדון.
הרפואה. של אתיקה

 11.15(בנסון : סידרה •
 מדבר כצבע, שידור —

 הכותרת תחת אנגלית).
 של זה פרק עוסק בשחקים
 בחששו המשעשעת הסידרה

 אם אפילי מטיסות, בנסון של
 מתאשר חששו בטוחות. הן

המו עם טיסה במהלך כאשר
 נוטל סרטי, במטוס־סילון של,

 מידיו המטוס הגה את המושל
 לקה שזה אחרי הטייס, של

בליבו.

 של יריבו את ברשת כוד
 לוסי בארנס. קליף אר ג׳יי

 את ללכוד כדי תצוגות עורכת
 מאשימה פאם אלן. של עיניו

 את להרוס בנסיון בובי את
מיק- של ובדרך קליף, אחיה,

דילאמה לונדץ:
10.25 שעה ראשון, יום

 של קיומה דבר את מגלה רה
 של האסיאתית הנפט עיסקת

יואינג. מישפחת

שי יום שלי

 שחור — 0.30( השלום
ה ביקורו על סרט לכן).

 מצריים נשיא של היסטורי
 אל־סאדאת, אנוור המנות,

 בנובמבר 19ב־ בירושלים,
 בציון זכה זה סרט .1977

ה הסרטים בפסטיבל לשבח
 מפיק במונאקו. בינלאומי
 אלכס היה הביקור מישדרי
ו כתב הסרט את גילעדי•

 חיים קריין: גורן. צבי ערך
יבין.
 עם בצוותא :בידור •

שי — 10.05(לוי אושיק
 מדבר ובצבע, חוזר דור

עברית). ומזמר
להון מהון מגזין: •

 לבן). שחור — 11.05(
 שוק־ההון, על שבועי דיווח

בי מיסים, חיסכון, תוכניות
חנינא :מפיק ועוד. טוח

אמוץ.

שי יום שי
11 .20

 :לילדים סידרה •
3.00( ההרים כת היידי

 מדבר כצבע, שידור —
מו קלרה של אביה עברית).

 היי- את להשאיר ומחליט פיע
 הסיפורים. למרות בביתו, די

בגעגו ניתקפת שדייידי אלא
להרים. עים

טובה שעה :בידור •
 ואורחיו פאר מני עם —

 כצבע, שידור — 0.20(
עברית). מדבר

ידידי :קולנוע סרט •

שני יום

ך — 10.20( ג׳ואי דו  שי
אנגלית). מדבר בצבע,

 פראנק (השחקן אוונס ג׳ואי
 אגוצנטרי אמן הוא סינטרה)

 בכל חסר־מצפון ונבל מוכשר
 בסו־פרנסיסקו לנשים. הנוגע

 סימפסון, בוורה פגש הוא
ל שהפכה בדימום חשפנית

 (ריטה עשירה חברה אשת
 עד אחריה ומחזר הייוורט),

 עבורו לממן מסכימה שהיא
ו חדש מועדון־לילה רכישת

רו מנהל הוא במקביל יפה.
 נע- אינגליש, לינדה עם מן

 נו- (קים צעירה רת־מקהלה
 אל לחדור המצליחה בק),

האנו ג׳ואי של לעורו מתחת
 יש זאת שבכל ולגלות כי,
 שהאהבה מבינה ורה לב. בו

ו למוטב, ג׳ואי את החזירה
 מועדון- שערי את נועלת
בי נפתח. בטרם עוד הלילה
הסרט סידני. ג׳ורג׳ מאי:
.1957ב־ לראשונה דיוקה

ת ב ש
11 .21

 ידיד :לנוער סידרה •
שידור — 0.02( צרה לעת
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