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חלו מדע־כידיוני: •
שי — 6.15(, החלל צי

אנג מדבר בצבע, דור
 כוכב של תותחי־ההגגה לית).
 להפגיז מסוגלים אינם השביט

 המקיפות בטבעות השורר בקור
 ספינת נסוגים. והם שבתאי, את

 דליקה, בה פורצת נפגעת, האגו
אותה. נוטש והצוות

רו קומית: סידרה *
ב שידור — 8.03( דה

 אנגלית). מדבר צבע,
 ארוסיה אך מתארסת, ברנדה
 דוידסון(ג׳רמי מרט ימים. קצרי

ש מצליח צעיר הוא סטיבנם)
חנו 3 להפעלת זכיון בבעלותו

ב לקוח והוא מקדונלד, יות
 הוא ברנדה. עובדת שבו בנק

 אותה ומזמין ממנה מוקסם
כמה אחרי בחברתו. לסעוד

בוגר ג׳וניור :מקווין
10.05 שעה רביעי, יום

 הוא במיסעדות־יוקרה פגישות
 לה ומעניק ידה, את מבקש
 למרות אך ויהלומים. טבעות

 ברנדה מחליטה וחביבותו קסמו
התכשיטים. את לו להחזיר

:קולנוע סרט •
— 10.05( בוגר ג׳וגיר

אנג מדבר בצכע, שידור ,
 הנום־ הסרטים אחד לית).

 סם הבימאי של יותר טאלגיים
 לסרטי- כמומחה הידוע פקינפה,
 אלוף הוא הסרט גיבור פעולה.

להת הצריך רודיאו, תחרויות
 המשברים ועם גילו עם מודד
 הראשי בתפקיד האישיים. בחייו
 סטיב המנוח השחקן מככב

מקווין.

חמישי יום
1 .7

 סיפורים ♦.לימוד •
 שחור־ — 5.55( כראש
 חדשה דו־שבועית סידרה ,לבן).
'המוקדשת ולהורים, לילדים

 לעורר וכוונתה ילדים, לספרי יי
תוכ בכל לקרוא. הילדים את
 ספרי- חמישה על יסופר נית

מר :משתתפים שונים. ילדים
 אורי כהן, ז׳אק אלמוג, גלית

 וקבוצת עוזיאל רינה אברהמי,
בקר. משה מגיש: ילדים.
אמונה :תעודה •

— 0.30( כאסיה ורוח _
אנג מדכר כצכע, שידור
 של בסידרתו שגי פרק לית)•
המת שחר, אטנבורו, דיוויד

 הנמצא באלי, הוולקני באי מקד
 לי ומיזרחית לבורניאו דרומית

 הפלא את מביא הסרט יאווה.
 איים מתושבי אחד כל של

 אמנותי בכישרון שניחנו אלה,
אחר. או זה

 רדי הלן כידור: •
כצכע, שידור — 10.30(

מרגלי□ שידור: לקראת
 ״מרגלים״, קירשנר, ארווין של שירטו יוקרן )15.1( שישי ביום

 סי־איי״איי סוכני שניהם סאתרלנד, ודונלד גולד אליוט של ביכובם
זח. של קיומו על זה יודעים ואינם בפאריס, הפועלים אמריקאים

מרגלים :וגורד סאתרלנד
)15.1 שישי, (יום

 חבילה אחר בחיפוש פאריסאית במשתנה לראשונה נפגשים הם
 והופך מסתבך, הריגול עלילת סיפור המתפוצצת. מסתורית
למיניהם. ריגול שירותי על מטורפת לפרודיה

אנגלית). ומזמר מדבר
 ושירים, ריקודים מערכונים,

 בין מתארחים שבה בתוכנית
 ואליוט פונדה ג׳יין השאר
גולד.

>/

שיש• יום
1 .8

 :לילדים סידרה +
 3.00( ההרים כת היידי

 דיכוכ כצכע, שידור —
 שלום. ברית הפרק עברי).

ה איש מחליט לבטים לאחר
 לקחת היידי, של סבה אלפים,

 נשבר וכך לכנסיה, נכדתו את
 תושבי עם ביחסיו המחסום

הכפר.
 קריאה :ערכי סרט •
שי — 6.05( חצות אחר
ער מדכר כצכע, דור

 מגיעים ועמאר נאהד כית).
כלו טקס לאחר החדש לביתם

 מצלצל לפתע כאשר לותיהם,
 נוסע השיחה לאחר הטלפון.

 במיקצועו, רופא שהוא עמאד,
 מתחיל וכאן חולה, באשה לטפל
 נם־ שבמרכזו הרפתקות סיפור

 הצעיר. הזוג בני את לשגע יון
ו פאהמי חסיין :משתתפים

אמין. מרווח
 סיני אריק :כידור •

 כצכע, שידור — 0.15(
 כעכרית ומזמר מדכר

ה שירי זמר נוסטלגית).
ב שיריו את מביא נוסטלגיה

במועדון שהוקלטה תוכנית

כידור סיני:
9.15 שעה שישי, יום

ב מסייעים בתל־אביב. צוותא
יהו כוהן, נתן כספי, מתי ידו

אקשטיין. וגרי רביץ דית
 גרכי : קולנוע סרט *
 שידור — 10.05( משי

אנג ומזמר מדכר כצכע,
 ל- מוסיקלית גירסה לית).
 הבימאי של המפורסם סירטו

ה נינוצ״׳קה. לוביטש אחנסט
 קומיסרית על מספרת עלילה

ה לרעיון המסורה סובייטית
 גוברים פאריס שקסמי מהפכה,

 הפוליטיות. השקפותיה כל על
 סיד הרקדנים משתתפים בסרט

ה שחקן אסטיר, פרד צ׳אריס,
 פיטר בולוף, יוסף הנודע אידיש

הלח את טובאס. וג׳ורג׳ לורי
פורטר. קול כתב נים

 מהדורת חדשות: •
 12.00( כלילה שישי יום
מגמ שבה שחור־לכן) -

 עמוס הכתבים לסירוגין גמים
 עורכים שגם סדן, וגיל ארבל
אותה.

שבת
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:כידיוני ׳מדע •

 — 6.02( גורמן פלאש
אנג מדכר כצכע, שידור
 חדשה, מצויירת סידרה לית).

 פלאש הראשון בפרק יוצא שבה
 זארקוב ד״ר בלוויית .גורדון

 להגן כדי לחלל, ארדן ודיין
הת סכנת מפני כדור־הארץ על

אחר. כוכב־לכת עם נגשות
 של המלון : סידרה •

 שידור — 8.30( פולטי
 אנגלית). מדכר כצבע,

בסידרה. אחרון סרט
ספינת :סידרה +

שי — 10.30( ,האהבה
אנג מדכר כצכע, דור

לית).
 ה־ עולם מותחן: •

 אורסון של מיסתורין
 שידור — 11.20( וולס

אנגלית). מדבר כצכע,
 מאבק על הפעם מבוסס הסיפור
 מדובר שרמן. מרים מאת כוחות

 המתארת זמננו בת בדרמה
 מנהל בין ולמוות לחיים מאבק

 שואף ושחקן מבריק בית־ספר
 באנן אייאן :מככבים נקם.

מייסון. וברוסטר

ראשון יום
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 קטן כית סידרה: •
 שידור — 5.40( כערכה
אנגלית). מדכר כצבע,

 בהתרגשות מקבל קאנדל אדם
 בפרס זכייתו על הידיעה את
 הרצאה מכין הוא עבודתו. על

 במהלך בטקס. לשאת שעליו
 הכירכרה מתהפכת הנסיעה

 להזעיק דרך מחפשת ומרי
מס לא התלאות אבל עזרה,

כאן. תיימות
 אהבתי ארץ מולדת: •

ישיר). שידור — 8.03(
ארץ־ישראל. לאהבת מגזין
דאלאס :סידרה •

 בצכע, שידור — 0.30(
מת סו־אלן אנגלית). מהבר

 עם בקביעות להיפגש חילה
 פאם דאסטי. החדש, מאהבה
 בעלה ואת העיר את עוזבת
 חברתו בג׳נה, ונתקלת הזועם,

 עצמו, את שואל ריי מהעבר.
 משהו יש דונה ובין בינו אם

הלו לאהבתם פרט משותף,
ומקנא כועס אר ג׳יי הטת.

 לבלות מתחילה סו־אלן כאשר
 קריסטין בעוד בעיר, בערבים
 המצב את לנצל מנסה אחותה
ב יותר קבוע מקום ולתפוס

חייו׳,
די :אולפן תוכנית •
 שחור* — 10.20( למה

 מונחיו, עם לונדון ירון לכן).
 אתיקה של שונים בנושאים
ומיקצועית. ציבורית  ה־ עולם מותחן: •

 אורסון של מיסתורין
 שידור — 11.10( וולס

 אנגלית). מדבר כצבע,
 שבו לנצח, הצדק סוף הסיפור
אביה, מות לאחר כיצד, מסופר

 והמסורה הרווקה הבת נישאת
 אלא מיקצועי. נדוניות לצייד

 אינה בחלקה שנפלה שהנדוניה
ה ציפיותיו. על בדיוק עונה
 שכתב סיפור על מבוסם סרט

 בו ומככבים מוהם, או סומרסט
 ואנה מקואן אלק וילסון, דונלד

1! מאיסי.

1 .14
חלו כידיוני: מדע •

שי — 6.15( החלל צי
אנג מדבר כצבע, דור

ה החלל קרב לאחר לית).
 שבתאי, כוכב ליד המתנהל גדול

 להגן חלל חלוצי רק נותרו
 מחליטים והם הארץ, כדור על

תיקו לשם הארגו את להנחית
נים.

 מזה צא :שעשועון •
 כצבע, שידור — 8.03(

בהנ עדיין עברית). מדכר
ברקן. יהודה חיית
שמונה תרכותון: •
שידור — 8.30( וחצי

ספ עברית מדכר כצכע,
 טל בהנחיית עדיין רותית).

נתיב.
 :דרמטית סידרה •

 — 10.10( ימים חמדת
אנג מדכר בצבע, שידור
 12 בן טלוויזיוני !נוסח לית).
ה הסופר של לרומן פרקים
ה וו. אוולין המעולה בריטי
ב באנגליה מתרחשת עלילה

 מילחמות שתי שבין תקופה
 של חייה על ומספרת העולם,

 כפי אריסטוקרטית, מישפחה
 צ׳אר- של בעיניו משתקפת שזו
ב הסיפור. גיבור ריידר, לס

 :מופיעים הראשיים תפקידים
 הצרפתי) הקצין (אהובת גירמי

אנדריוז. ואנתוני איירונס
 וה אולפן: תוכנית *
 שחור־ — 11.00( הזמן
 אירוח תוכנית מאוד). לכן

עברון. רם השדר של שבועית

שלישי יום
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שיכעת :סידרה *
 שידור — 6.32( הענקים
אנגלית). מדכר כצבע,

 יורשו — הקורים אשת הפרק
 מסע מביא פרנקשטיין, של

 הד״ר של בעקבותיו הרפתקני
ו גיסויים העושה פרנקשטיין,

 אנשים מיני לכל כפילים מייצר
 ולרעת לטובתו אותם ומנצל
ורודפיו. אויביו

ותעלם סלם לימוד: •
שחור־לבן, — 8.03(

או שייקה ערכית). מדבר
 סוד את בערבית מגלה פיר

הממולא. הגזר של הכנתו
הנהלת :תעודה •

 כרגע רק תדע הטלוויזיה
 8.25( ישודר מה האחרון

או שחור־לכן —  שידור ו/
כצבע).

הנ :יבואו פרטים •
 רק תדע הטלוויזיה הלת

 ישודר מה האחרון כרגע
 ו/או שחור־לכן — 0.30(

 נוסחת-הם- כצבע). שידור
 הנהלת מוסרת שאותה לאים

 כשהיא לעיתונות, הטלוויזיה
ישודר. מה יודעת אינה
שו דתית: כפייה •

 שחור* —10.10(הדין רת
 שכל מישפטית, דרמה לכן).

 אשר המציאות ובין בינה קשר
 בתי־הדין באולמות מתרחשת
בהחלט. מיקרי הוא הרבניים,

 הסיום נשף כלט: •
כצבע). שידור — 11.00(

 הישראלי, הבלט להקת עם
 לישין. דויד על־פי כוריאוגרפיה

 נשף מתקיים בנות של בפנימיה
בתחי צוערים. הוזמנו שאליו

 ו- ביישנות קיימת הנשף לת
 הדברים לאחר-מכן בה. מבוכת

מסתדרים.
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