
סנוורים שידור: לקראת
 רוק של בגיבובי ״סנוורים׳/ הסרט יוקרן )29.1( שישי ביום
 פסי- — סנאי ברתולומיאו ד״ר תפקיד את המגלם האדסון,

 :בסרט הנשית הדמות תפבים. של עולם בתוך הנלכד נודע רולוג
קארדינלה. קלאודיה האיטלקיה כוכבת־הקולנוע

סנוורים :והאדסון קארדינלה
)29.1(שישי יוס

רביעי יום
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 חלו* :מדע־כידיוני •
 שידור — 15.15( צי־החלל

אנגלית). מדבר כצבע,
 תוך סטיית־חלל, מבצעת הארגו
 של לספיגתו נצמדת שהיא

 חלו- חודרים שלתוכה דאסלוק,
נע החדירה במהלך צי־החלל.

ונצ׳ר. לם
:טלוויזיה סידרת •

שי — 0.32( מי הוא מי
אנג מדבר כצבע, דור

 מנהל־הפנימיה של בתו לית).
 שפול בחושבה בדיק. מתאהבת

 את לחדש מנסה היא דיק, הוא
 עם שהתחלף האב עם קשריה

תלמיד של שאיומיו אלא בנו,

 לזכות הוא אף החפץ אחר,
יוצרים המנהל, בת של בחסדיה

 :טלוויזיה סידרת #סבי
 — 8.03( האהבה ספינת
אנג מדבר בצבע, שידור
 אוסמונד דוני הזמר לית).
ה זמר דני, בתפקיד ׳מופיע
 הספינה על להופיע מוזמן
 הכפריים שבני־מישפחתו ומגלה

 לשיט. הם גם לצאת החליטו
 (רוברט נשואים זוגות שני
 פאמלה ניקולאם, והניס גיום

מג ראונדטרי) וריצ׳ארד גרייר
 עובדות סיפון־האוניה על לים
המשו חייהם על נעימות לא

 מוצפים זה שיט במהלך תפים.
 סטוביג וקפטן מגורי־הצוות,

 עם חדרו את לחלק נאלץ
ואייזק. דוק גופר,
 ללא קולנוע: סרט •

 שידור — 10.05( מניע
 צרפתית). מדבר כצבע,

 על המבוסס צרפתי מותחן
 ה־ מחבר כתב שאותו סיפור

 אד הידוע, האמריקאי מותחנים
 הסרט של עלילתו מק־ביין.
 .הצרפתית. בריביירה מתרחשת

 מנסה קארלה סטיב הבלש
 שורת בעיקבות רוצח לגלות

 כל ביניהם שאין מעשי־רצח
 ז׳אן הראשי: בתפקיד קשר.
 דומניק ולצידו טרינטיניאן לואי

ו מריאל פייר ז׳אן סאנדה,
אחרים.

חמישי יום
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סיפורים :חינוך •
 שחור- — 5.55( בראש

 העוסקת תוכניות סידרת לגן).
 לעורר שמטרתה בסיפרי־ילדים,

 זה בפרק לקריאה. הצופים את
 לובנגולו מתוך קטעים יובאו
 גוטמן, נחום מאת זולו מלך

 מאת למיטה שמוזזזת הנמר
 מאת הקסם רותם זרחי נורית
קורצ׳אק. יאנוש
 תל■ מכבי :כדורסל •

 שידור — 8.15( אביב
עברית). מדבר בצבע,

ה המחצית של ישיר שידור
 בין הכדורסל במישחק ראשונה

 לבין ספרד, אלופת ברצלונה,
אירופה. אלופת תל-אביב, מכבי
מבט :חדשות #

תי המהדורה + 0.00(
ה תום לאחר רק פתח

 של הראשונה מחצית
 בהגשת הכדורסל). מישחק

יבין. חיים
תל■ .מכבי :כדורסל •

שידור + 0.20( אביב
עברית). מדבר בצבע,
 מישחק של השניה המחצית

הכדורסל.
אמונה :תעודה +
 + 10.05( באסיה ורוח

 קריינות בצבע, שידור1
 על מספר זה פרק עברית).

 לדת הקשורה ההודית התרבות
 בין מוצגות, בסרט ההינדואיזם.

ה־ של שונות גירסות השאר,

בעולם. קות מונטה־קר־ :בידור •
שילוד — 11.05( לד

אנג ומזמר מדבר בצבע,
ה הבידור מתוכניות לית).
ב מוקרנת עלי-אדמות. גרועות

 בגלל רק הישראלית טלוויזיה
הנמוך. מחירה

שישי יום
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 :טלוויזיה סידרת •
 3.00( ההרים בת היידי

 דיבוב בצבע, שידור -
 מגיע קלרה של רופאה עברי).

 ההרים, בת היידי של לביתה
 קלרה של ביקורה כי לה ומספר
 בריאותה. מצב בשל נדחה

 חמה לקבלת־פנים זוכה הרופא
 למען :ערבי סרט •ולבבית.
 — 5.50( מכל לי היקרה
ער מדבר בצבע, שידור
 בתאונת- נפגעת אמאל בית).
 המבקש עאדל, על-ידי דרכים

 המיש־ לידי אותו יסגירו שלא
 את מאכסן הוא בתמורה טרה.

מדירו באחת אמה ואת אמאל
מת הוא ובהדרגה הרבות, תיו

 שאמאל אלא באמאל. אהב
כל מפתחת אך מפניו, פוחדת

 אלא ריגשי-אהבה. בהדרגה, פיו,
 לנצלה, מנסה עאדל שכאשר

 מחמוד מככבים: נמלטת. היא
 ותחיה פתחי נגלא עבד־אלעזיז,

כריוכא.
 — השבוע :חדשות •
 — 8.15( אירועים יומן

שחור־לבן).
סאיד :קולנוע סרט •
שידור — 0.15( נרה

אנגלית). מדבר בצבע,
 מיל- בתום מתרחשת העלילה

 ומספרת השנייה, העולם חמת
 אמריקאי קצין של אהבתו על

 שהיה הקצין, יפאנית. לנערה
 בתו אמריקאית, בנערה קשור

 ארצות־הברית, בצבא אלוף של
 כדי יפאנית. ברקדנית התאהב

היפאנית, לאהובתו להינשא

 במוסכמות להיאבק נאלץ הוא
 מבוסס הסרט בצבא. השולטות

 מיצ׳נר, ג׳יימם מאת רב־מכר על
בתפ פרסי־אוסקר. בכמה וזכה
בראנדו. מרלון הראשי: קיד

 ערב־שבת חדשות: +
שחור־לבן). — 11.40(

 רדיו־ של חדשות מהדורת
 נראית במסך כאשר טלוויזיה,

 עורך- של משועממת ארשת
 מהדורה המגיש תורן, חדשות

כתבות. בלא

שבת
1 .2 3

 פלאש :כידיוני מדע •
 שידור — 0.02( גורדון
אנגלית). מדבר בצבע,

 מתאר הנץ מלרשי וולטאן הפרק
 וחבריו גורדון פלאש כיצד

 על החי נוסף, בעם פוגשים
מונגו. הכוכב
ורימון פעמון : דת •

שחור-לבן). — 8.00(
 שבו דת, לענייני מגזין עוד

 נגנים הצופים את משעממים
כיפות. חובשי
להיט עוד בידור: •

כ שידור — 8.30(
 לועזית). מזמר צבע,

ה לועזיים, להיטים תוכנית
 מנהלי של אוזלודהיד על מעידה

להת השכילו שלא הטלוויזיה,
 לאזרחיה מכובדת תוכנית אים

 צאת עם המדינה של החילוניים
השבת.
ל■ מבט חדשות: •

— 0.00( סוף־השבוע
חד מהדורת שחור־לבן).

 אחימאיר, יעקב בהנחיית שות
 מבט, מהדורות משאר השונה

מה כתבות מביאה שהיא בכך
בעולם. מתרחש

 וולף נרו מותחן: •
 בצבע, שידור — 10.30(

 פרק עוד אנגלית). מדבר
 עלילותיו את המביאה בסידרה

המהולל. הניו־יורקי הבלש של

ר*ושון יום
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 :טלוויזיה סידרת •
 5.40( בערבה קטן בית

 מדבר בצבע, שידור —
 נושא כומר בפרק אנגלית).

 כומר־העיירה על מסופר אשה
לבעיו- חייו כל את שהקדיש

 ורוצה התושבים, של תיהנו
מישפחה. להקים עכשיו
 :טלוויזיה סידרת •

 שידור — 0.30( דאלאס
 אנגלית). מדבר בצבע,

 לוחץ שניה במחשבה בפרק
 בים אלן על הנוראי ג׳יי־אר
 לקבוע לוסי, אחיו, בבת להאיץ
ל ומקווה לנישואיהם, תאריך
שהאב, אלא לשיקאגו. סלקם

 תוכניותיו, את מסכל ג׳וק,
שות בים לאלן מסדר כשהוא

בדא עורכי־דין במישרד פות
 לעזור מנסה קריסטין לאס.

 לאלן כי ללוסי ומגלה לג׳יי-אר,
 של מזימתה חברה. יש בים

 ולוסי כבומרנג פועלת קריסטין
לחתונה. מועד קובעת
די :אולפן תוכנית #
 שחור■ — 10.20( למה

 באתיקה, דיון תוכנית לכן).
 ירון של התוקפנית בהנחייתו

לונדון.
עולם :מותחן •

 אורסון של המיסתורין
 שידור — 11.10( וולס

אנגלית). מדבר כצבע,
 נןסוכן מישחק הכותרת תחת

 בת־זמננו, קצרה דרמה מובאת
המשו נשים שתי שבמרכזה

 שתיית כדי תוך בנעימות, חחות
 מזימת חורשת האחת מארטיני.

 מככבות בסרט רעותה. נגד נקם
 אן הוותיקות השחקניות שתי

וינטר. ודאנה ג׳קסון

שני יום
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 חלו■ בידיוני: מדע +
שידור — 5.15( צי־החלל

אנגלית). מדבר בצבע,
 פיתאומי באופן מותקפת הארגו
 דאסלוק של כוחותיו על-ידי

 מסביבה המפזרים מגאמילון,
מוקשה.

 מזה צא :שעשועון •
 כצבע, שידור — 8.03(

בידורית). עברית מדבר
ה בהנחיית תשבצים שעשועון

בבניין בדיחה טופז. דודו בדרן

 עומדים כי מספרת, הטלוויזיה
 למחצית וישר מכשירי לנפק

 לנגב שיוכלו אוכלוסי־ישראל,
 במירקע שיידבקו היריקות את

 התוכנית, במהלך הטלוויזיה
 של הגזענית פליטת־הפה בשל
במערכת־הבחירות. טופז
 :טלוויזיה סידרת •

 — 10.10( חמדת־ימים
 אנג• מדבר בצבע, שידור
ה בגירסה שני פרק לית).

 של עטו פרי לספר טלוויזיונית
 בני־המישפחה שאר וו. אוולץ

 צ׳רלם את עוזבים האצילית
 מבלים שניהם לבדם. וסבסטיאן

 הקסום״. ב״ארמון הקיץ את
 מופיע כאשר מופרת השלווה
 סבס- של הבכור אחיו באחוזה

 ואחותו בריידסהד לורד טיאן,
 פית- לפתע קורדליה. הצעירה,

 שעל סבסטיאן מחליט אום
 שם לוונציה, איתו לבוא צ׳רלם

 מרצ׳מיין לורד אביו, מתגורר
 האב תפקיד את פילגשו. עם

 ואת אוליבייה, לורנם סיר מגלם
השח מגלמת פילגשו, קארה,

 אודרה סטפני הצרפתיה קנית
שאברול). קלוד של (אשתו

ח8שי £ן ! ו 1נ
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 שיב■ :כידיוני מדע •
שי — 0.32( הענקים עת
אנג מדבר כצבע, דור

 וסחרחרן הקורים אשת לית).
 השואבת מוזרה, חללית מגלים

 בכך והגורמת מהשמש, אנרגיה
 כדור־ של הדרגתית להצטננות

 וידידה הקורים אשת הארץ.
 החללית את מרוקנים סחרחרן

ו מהשמש, הגנובה מהאנרגיה
 כדור־ פני על החיים את מצילים
הארץ.
העולם :תעודה •

 האיסלאם של המיסתורי
שחור-לבן). — 8.03(

הלימו הטלוויזיה של סידרה
 האיסלאם, דת את המציגה דית,

ועקרו המוסלמית, ההיסטוריה
ה מהבחינה האיסלאם נות

חברתית.
ימי לכל :דראמה +
 שידור — 10.00( חייה

אנגלית). מדבר בצבע,
 בת גערה כריסטין, של סיפורה

 של פסק-דין עליה שנגזר ,14
 עובד בה נתקל מאסר־עולם.

 כחמש במשך הלומד סוציאלי,
ה ילדותה סיפור את שנים

הידרדרו תהליך ואת אומללה
 ש״לא שאיפה בה ומפתח תה,

 הדראמה בבית־הכלא״. להזדקן
 אמיתי. סיפור על מבוססת

 ואמאנד בול ניקולאס מככבים:
יורק. דה
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מונטזדקרלו בידור :אוק״רידג׳ נערי
11.05 שעה חמישי, יום

מהעתי־ הודית אגדה ראמינה,




