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כ שמיניות נוער: •

 שחור■ — 5.30( אוויר
 ישיר בשידור תוכנית לגן)•

הצופים. ובהשתתפות

 לענייני מעולה שבועי מגזין
 מומחים מסבירים שבו כלכלה,

ב ההתפתחויות הבורסה, את
 כלכליים, תהליכים ר,מניות,שוק

ל השרוול מתוך עצות שולפים
כסף. להם שאין אלה

קופידין של חיציו שידור: לקראת
 הטלוויזיה של החורף בהיכנון הנערכים שינויים, במיסגרת

 )13.12( ראשון ביום יוקרן בתי״הקולנוע, בעלי של מלחצם בתוצאה
וגבר באשה נפתח הסרט קופידון״. של ״חיציו הטלוויזיה סרט

 דיבוב בצבע, שידור —
 הביתה געגועים בפרק עברי).

לבי קלרה של סבתה מגיעה
 תשומת־לב מעניקה היא קור.
 אושר להן וגורמות לבנות רבה
. רב.

 :מצויירים סרטים •
 — 5.30( ודונאדד מיקי

אנג מדבר כצבע, ־טידור
בכי מצויירים סרטים לית).

מעו מוכרות דמויות של כובן
דיסני. וולט של למו

 ה־ מישחק :ספורט •
 •טחור־לבן, — 8.03( •טבוע
 שבו מישדר, עברית). מדבר

 מיש- בשחור־לבן לראות ניתן
 וכדורסל כדורגל טניס, חקי

 אשר ובארצות־הברית, באירופה
 של ליבם למגינת בצבע, צולמו

הטלוויזיה. אגרת משלמי
מ כריחה : תעודה •

 שידור — 0.30( איראן
 אנגלית). מדבר כצבע,

 תחנות שרוב לאחר וחצי שנה
הקרי המערבי בעולם הטלוויזיה

קורותי שיחזור סיפור את נו
באי אמריקאים ששה של הם

 השגרירות לבניין שנמלטו ראן,
תו זוכים — בטהרן הקנדית

זה. בסיפור לצפות ישראל שבי
 להון מהון כסף: •

שחורל-בן). — 11.15(

 לעת ידיד :סידרה •
כ שידור — 0.02( צרה

אנגלית). מדבר צבע,
 סיפורו את מביא המירדף הפרק

 ומחלץ ברצח המואשם צעיר של
 שנפגע קשיש מנוסתו כדי תוך

מכוניתו. בהתהפך
 בית• :שטיפת־מוח •

 שחור■ —0.30( התפוצות
 סרט ערכית). מדבר לכן,

 תשדיר המציג בערבית תעמולה
 בית־התפוצות על חינוכי שירות

המיעו שבני כדי בתל-אביב,
 של לסבלו מודעות יטפחו טים
היהודי. העם
 ספורט מבט :ספורט •

מד שחור־לבן, — 0.30(
 מישחקי סיקור עברית) בר

 ממיש־ ומיבחר בכדורגל הליגה
 על האירופיות. הליגות חקי

 מנכ״ל פעם אמר זה מישדר
״כא :לפיד יוסף השידור רשות

ה הליגה אחרי רואה אני שר
האירו הליגות את ישראלית

מש שהישראלים לי נדמה פיות,
בסלואו־מושן.״ קים

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

 הפתעה מתכנן הספינה צוות
ממ להיפטר כדי לג׳ולי. מיוחדת

 אותה מאלצים הם מה לזמן נה
המ גברי, במועדון מעט לשהות

(דיי שמלות רודף אותה. זעזע

 אהבה ערכי: סרט •
 — 0.05( מיצרים ללא

ערכית). מדבר •טחור־לבן,
 בעלה כי לחשוד מתחילה נאהד
מוג בצורה לה המקנא השני,
 בעלה את רצח אשר הוא זמת,

מת האמת את בגלותה הראשון.
 נג־ :משתתפים צרותיה. חילות

 ומגדי פהמי חסיין פואד, ווא
השבוע :חדשות •ווהבה.
 — 8.15( האירועים יומן

שהור־לכן).
 טובה שעה :בידור •

 ואורחיו פאר מני עם
 בצבע, שידור — 0.15(

עברית). מדבר
 הקא■ :קולנוע סרט •
שי — 10.15(הלבן דילק
צרפ מדבר כצבע, דור

מק תמים מכירות סוכן תית).
מכו להעביר הצעה בשימחד, בל

 מנאפולי מפוארת קדילק נית
סו שבצרפת. לבורדו באיטליה

 הוא כי יודע אינו המכירות כן
 זהב להברחת שותף בכך הופך

ש בקומדיה לצרפת, מאיטליה
 לו־ ומככבים אורי, ג׳ראר ביים

 קומדיה ובורוויל. דה־פינס אי
 פעמיים כבר להקרנה נועדה זו

בשלעיצו- ונדחתה בטלוויזיה,

דאלאס וגריי: כל־גדם
10.30 שמה שני, יום

ב לשייט היוצא וילסון) מונד
וא ווקר) (ג׳ימי מזכירו חברת
 הופקינס) הנוכחית(תלמה הובתו

ש בדבר זוכה כשהוא מופתע
 בארט של עיניו חיפש. אותו

 כל פני על משוטטות (וילסון)
 שידידתו, בשעה בשטח, אשד,

ו המזוודות את פורקת טרייסי,

די :תוכנית-אולפן •
 שחור■ — 10.25( למה

האול היוקרה תוכנית לכן).
 בהנחייתו הטלוויזיה, של פנית

העו לונדון, ירון של המעולה
 בנושאים אתיקה בשאלות סקת

שונים.
:טלוויזיה סידרת •

קופידון של חיציו :ואש ביילי בלנד, הולוויי,
)13.12( ראשון יום

 :ממכבים בסרט לארוחת. האטה את מזמין והגבר ברכבת, הנפגשים
 אורכו אש. ולסלי בלנד מרג׳ורי הולוויי, ג׳וליאן ביילי, רובין

דקות. 52 הסרט של

וולם אורסון של עולמו :כלום
11.20 שעה שבת, מוצאי

רודה ולריהרפר:
8.03 שעה רביעי, יום

 דד כוחה את להפעיל טרלנה
מיסתורי.

 של צילה :סידרה •
 שידור — 0.32( לואיזה
אנגלית). מדבר כצבע,

 המערבת בסידרה הסוד הפרק
סיפור־רוחות. עם מציאות

 כותרות :חדשות •
 שחור־לכן). — 8.00( מבט

 מיכאל על־ידי פעם מוגשות
אח פעם פסים, בחולצת קרפין

 ב־ יערי אליעזר על-ידי רת
 גורן וצבי מטופחים סוודרים
הישוב. כמינהג הלבוש
 8.03( רודה : סידרה •

 מדבר כצבע, שידור —
 פונים וג׳ו רודה אנגלית).

 חושף שם נישואין, ליועץ
מיי ברנדה מדהים. גילוי ג׳ו

יח את לחשוף לרודה עצת
שע בךזוגה עם הסבוכים סיה
הבית. את זב

לע אפשר :תעודה •
כ שידור — 8.30( שן

אנגלית). מדבר צבע,
 היחשפותם על המספר סרט
העי לסכנות לא-מעשנים של

שון.

 י שידור — 11.20( כנסון
אנגלית). מדבר כצבע,

 לנהל מנסה בנסון הדירה. הפרק
החדשה. בדירתו אהבים פרשת
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 מזה צא בידור: •
 כצבע, שידור — 8.03(

 מישדר- עברית). מדבר
בר יהודה המנחה, שבו תשבץ,

בורותו. את מפגין קן,
 :וריקוד בידור •

 — 8.30( וחצי שמונה
עב מדבר בצבע, שידור
 לעסוק יומרני נסיון רית).

 טל בהנחיית ישראלית, בתרבות
 בנושא נתיב בלי התועה נתיב,

הכ והריקוד. התרבות איכויות
 ככתבוודתירגול, נראות תבות

טל לשדרי בבית־ספר שהוכנו
ללימו הראשון בשבוע וויזיה,

דים.
דאלאס :סידרה •

כ שידור — 10.30(
אנגלית). מדבר צבע,
 עם לעימות מגיעה סו-אלן

 גם משתלבים שבו אר, ג׳יי
למ מחליט ג׳וק ופאם. בובי
 במיזרח הנפט זכיון את כור

 מנסה אר ג׳יי בעוד הרחוק,
בעדו. לעצור
 זה :תובנית-אולפן •
 שחור- — 11.00( הזמן
יצי חסרת מלל תוכנית לכן).

של הכיסאות בין שנופלת בות,
טובה. ושעה בשניים שיחה

׳*• •

שלישי יום
12 .8

ו סאלאם לימוד: •
 שחור- — 8.00( תעלם

ערכית). מדבר •רכן,
ערבית. ללימוד תוכנית
 להיט עוד בידור: •

 בצבע, שידור — 8.25(
לועזית). ומזמר מדבר
כולבוטק צרכנות: •

שחור-לבן). — 0.30(
הטלווי של הצרכנות תוכנית

זיה.
 הדין שורת דת: •

שחור-לכן). — 10.05(
 הזרעד,־מלאכותית. של בעיות

 ל־ מתייחסת אינה התוכנית
ה בחוק זו בעיה השתקפויות

 ורק אך אלא בישראל, אזרחי
הדתית. בהלכה

ממ ודורשת אהבה מיכתב מגלה
 מופיע קורד אלקס הסבר. נו

לש אולימפי אלוף של בתפקיד
 פגי בתו עם לשייט היוצא עבר,
 מודע אינו והוא מקיאון), (ננסי

 על לחץ מפעיל הוא כי לעובדה
 לספורט־ שתהפוך כדי הילדה,

מעולה. אית
 ה■ עולם מותחן: •

 וולם אורסון של מיסתורין
כ שידור — 11.20(

אנגלית). מדבר צבע,
 אחד עוד הוא קרח סופת הסרט
 וולס, אורסון של האימים מסרטי
 הילדים, חדרי את לסגור ומוטב
הסרט. הקרנת תחל בטרם

ראשון יום
12 .6

ארץ־אהב■ :מולדת •
שחורל-כן). — 8.03( תי

 הטלוויזיה של חיובית״ ״תוכנית
שליו. מאיר בהנחיית הישראלית

ואו כנים סידרה: •
כ שידור — 0.30( הבים
 אנגלית). מדבר צבע,
 סידרה של ואחרון שביעי בפרק
 פול. של אמו מתה זו, מעולה
 לשאת מחליט הוא מותה לאחר

ולנ מהעבר, נערתו מרים, את
חייו. אורחות את לשנות סות

חמישי יום
3 . 12

חלו :כידיוני מדע •
 שידור — 0.15( החלל צי

אנגלית). מדבר כצבע,
 ומאיים המתקרב השביט כוכב

את מאלץ הפלנטה, קיום על

שיש• •ום
12 .4

 :לילדים סידרה •
3.00( ההרים כת היידי

 זה שבערב בתיקווה טכנאים. מירביעי יום
בט כלשהם עיצומים יהיו לא

לוויזיה.

שבת
5 . 12
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