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 חלו־ :מדע-כידיוני •
 שידור — 6.15( צי־החלל

אנגלית). מדבר כצבע,
ונצ סטיית־חלל מבצעת ארגו
ל דסלוק. של לספיגתו מדת

 החלל, חלוצי חודרים ספינה
ה במהלך נעלם שוונצ׳ר אלא

חדירה.
 מי הוא מי : סידרה •

 בצבע, שידור — 6.32(
 הולד פול אנגלית). מדבר

 ש־ מסתבר בפנימיה. ומסתבך
 נערות, עם מסתבך בנו, דיק,

 הפני־ מנהל של לבתו ובנוסף
 נערה עם קשרים קשר מיה

 זו נערה של מיכתבה אחרת.
 המחליט המנהל של לידיו נופל

להענישו.
 ד פט :קולנוע סרט •
 שידור — 10.05( מייק

אנגלית). מדבר כצבע,
השחק של בכיכובם קומדיה

 טרייסי ספנסר המעולים נים
 מופיעה היא הפבורן. וקתרין

 להתעמלות, מורה של בדמותה
 מגלם טרייסי שספנסר בעוד

 ואמרגן, מאמן של דמותו את
 כישרונותיה את לנצל המחליט

 מיסחריות. למטרות המורל, של
 קיוקור ג׳ורג׳ הוא הסרט בימאי

הוותיק.
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 מצויירים: סרטים •
 — 5.30( ודונאלד מיקי

אנג מדבר בצבע, שידור
ה עם מצויירים סרטים לית).
 של והאהובות המוכרות דמויות
 תל• מכבי :כדורסל •דיסני.
ב שידור — 8.15( אביב
עברית). קריינות צבע,
 מהיכל־הספורט ישיר שידור

הרא המחצית של ביד־אליהו
בין הכדורסל במישחק שונה

כדורסל כרקוביץ:
8.15 שעה חמישי, יום

 קבוצת ובין תל-אביב מכבי
 ד,מיש- מאיטליה. סקוויב־קאנטו

 גביע- של בבית־הגמר נערך חק
יארופה־לאלופות.

ו אמונה תעודה: +
 — 10.05( כאסיה רוח

אנג מדבר בצבע, שיתר
 בסידרתו החמישי הפרק לית).

ה ארץ אטנבורו, דיוויד של
המסו האמונה, על ובה רוחות,

השוא בבורמה, והאמנות רת
מהבודהיזם. השראתן את בות

 בורסה: + כלכלה •
 — 11.05( להון מהון

 עברית). מדבר שחור-לבן,
 שחדל לענייני-כלכלה, מגזין
 בהתחלה, שריתק כפי לרתק
מנ של כקולו למונוטוני, והפך

טישלר. יצחק התוכנית, חה

ע1ע ם י1י
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היי :לנוער סידרה •
 — 3.00( ההרים בת ת

עב דיבוב בצבע, שידור
 מספר בכפר הבית הפרק רי).

להת השבים וסבה היידי על
 לאהדה זוכה היא בכפר. גורר

 ומספרת בבית־הספר ולהערכה
ה בעיר קורותיה על לכולם
פרנקפורט. גדולה  שטן ערבי: סרט •
ב שידור — 5.32( בעיר
 אנגלית). מדבר צבע,
 לעיר מגיע ותמים כפרי צעיר

 את בה שימצא ומקווה הגדולה,
 למיש־ הפקולטה כבוגר עתידו
ה שהעיר מסתבר אך פטים.
 פיתויים לפניו מעמידה גדולה
ש ומושחת מבוגר גבר רבים.
 לעשות משכנעו אליו נטפל

 את למלא כדי נוראים, מעשים
 מרוות :משתתפים שאיפותיו.

 אד־ עאדל יאסין, מחמוד אמין,
שוויקי. ופריד הם סנ קולנוע: סרט •

שידור — 10.15( וורים

 האצילות :סידרה •
 שידור —11.20( מחייכת

אנגלית). מדבר כצבע,
בהש בריטית, קומית סידרה
 ופיטר קית׳ פנלופה תתפות
 בעלת על המספרת בואלס,
שהתרוששה. אחוזה

התביעה עד שיחו: לקראת
התביעה״. ״עד הסרט את הטלוויזיה תקרין )5.2( שישי ביום

 מזהיר פרקליט המו לוהטון) (ע׳ארלס רוברטס וילפריד סיר
 פאוור) (טיירון וואהל ליאונרד של תיקו את מגלה והוא ורע־מזג,
מפגין המישפט במהלך ידידתו. שהיתה פרנץ׳, הגב׳ ברצח הנאשם
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 קטן בית סידרה: #
 שידור — 5.40( בערכה
אנגלית). מדבר בצבע,

להת מחליטים ואלברט לורה
 החג. למסיבת לאינדיאנים חפש

 ו־ שהוא אלברט חולם בשנתו
 אינדיאנים. בידי נחטפים לורה

 פוגשים הם למסיבה, בצאתם
 ל- המחופשים אחרים בילדים

ב נזכר אלברט אינדיאנים.
להימלט. ומתחיל חלומו
אהב ארץ :מולדת •

ב שידור — 8.03( תי
 עברית). מדבר צבע,
 אצל התוכנית של ביקורה אחרי

 עשויה היא הפולנית״, ״העדה
ההונגרית״, ״העדה אצל לבקר

התביעה עד דיטריך: ומרלין לוהטון צ׳ארל
)5.2( שישי יום

 אשת־הנאשם של מרשיעה עדות ולמרות מזהירה, הופעה הפרקליט
 הנאשם. של לזיכויו ומביא היוצרות, את הופך דיטריך) (מרלן

הגדולים הקולנועיים הרצח ממישפטי לאחד נחשב התביעה״ ״עד

סנוורים האדסון:
10.15 שעה שישי, יום

ביותר.

אנגלית). מדבר בצבע,
 בתפקיד מופיע האדסון רוק
פסיכו סנאו, ברתולומיאו ד״ר
 בסנטרל־ לטייל הנוהג נודע לוג

 מ־ אחד סוסו. על רכוב פארק
 תוך אל אותו מוליך טיוליו
 הוא כאשר תככים, של עולם
 מסוכנות־ביון גנראל עם נפגש

 גם מככבת בסרט אמריקאית.
 בו- הסרט קרדינלה. קלאודיה

דאן. פילים בידי יים

ת ב ש

1 .30
 פלאש :מדע־בידיוני •

 שידור — 6.02( גורדון
אנגלית). מדבר בצכע,

 כדוו־הארץ את להציל הפרק
 וד״ר גורדון פלאש על מספר

 את להציל המנסים זארקוב
 כר עם מהתנגשות הארץ כדור

מונגו. כב־הלכת רחל עם בידור: •
ב שידור — 6.30( וולש
אנג ומזמר מדבר צבע,
לית).
 8.30(בנסון :סידרה •

אנג מדבר בצבע, שידור
 הביתה קלייטון הפרק לית).
ה יועץ של יציאתו על מספר
לביתו. גטלינג מושל  וולה נרו מותחן: •

 בצבע, שידור — 10.50(
 אל הפרק אנגלית). מדבר
תבטחו.

הרו ״העדה הצ׳כית״, ,העדה
הגרמנית״. ו״העדה סית״
דאלאס :סידרה •

 בצבע, שידור — 0.30(
גירו בפרק עברית). מדבר

 סדאלן עושה יואינג, נוסח שי!
 להיראות כדי רבים מאמצים

 לקראת מושלמת ואם רעייה
 כאשר אך גירושין. הליכי
 מתכננת, היא מה ג׳יי־אר מבין
 במיתקפת- לפתוח מחליט הוא
נגד.

די :אולפן תוכנית •
 שחור■ — 10.20( למה
 פרק עברית). מדבר לבן,
 טובת על הדיונים בסידרת שני

בהש החלשים, וטובת החברה
 ,פרום ליאון, אביבה תתפות

ו קדמן יצחק רוזנפלד, יונה
 ירון של בהנחייתו אחרים,
לונדון.
 ה■ עולם מותחן: •

 וולס אורסון של מיסתורין
 כצבע, שידור — 11.10(

 הסיפור אנגלית). מדבר
 על המבוסס ומוזרה זכה מימה
 וילקי מאת מסמר־שיער סיפור

 ב- אורחים מיטת על קולינם,
לה שנועדה להימורים קאזינו

 מככב למפסידים. זוכים פוך
אלברט. אדוארד
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ו■ טעם על :סידרה •

 שידור — 5.50( ריח על
אנגלית). מדבר כצבע,

 יוצאת המקום ממלאת בפרק
מגי ובמקומה לחופשה, אדלייד

 אר־ צעירה. כושית אומנת עה
תוכ ורוקם באימו נזכר נולד
המישפחה. עתיד לגבי ניות

 חלו■ בידיוני: מדע <•
 שידור — 6.15( צי־החלל

 אנגלית). מדבר בצבע,
מני את להבין מתחיל דסלוק

 ומתחיל ווילד־סטאר של עיו
לו. לסייע
 מזה צא :שעשועון •

 בצבע, שידור — 8.03(
 שעשועון עברית). מדבר

 דודו הבדרן בהנחיית תשבצים
י טופז.
 שמונה תרבותץ: •
ב שידור — 8.30( וחצי
עברית). מדבר צבע,

ה דגל שאת תרבות תוכנית
 אביגל, שוש נושאת בה תרבות

 ורדו־ אחרים משתתפים בצד
דים.

 ימים חמדת :סדרה •
 בצבע, שידור — 10.10(

ה אחרי אנגלית). מדבר
 וסבם־ צ׳ארלם שבים חופשה

נכי לתמונה לאוכספורד. טיאן

ימים חמדת :בלום
10.10 שעה שני, יום

 ליידי סבסטיאן, של אמו נסת
ה מגלמת שאותה מארשמיין,

 סבסטיאן בלום. קלייר שחקנית
נהי בעוון ונעצר תאונה גורם

שיכרות. בשעת גה
 זה אולפן: תוכנית +
 שחור■ — 11.00( הזמן
תוכ עברית). מדבר ,נ-!,

 רם של שבועית אירוח נית
עברון.
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לא מגזין :תרבות •
 שחור-לכן, — 7.00( מנות

 תרגום + ערבית מד,-ר
 התרבות תוכנית לעברית).

 הישראלית בטלוויזיה הטובה
 ובה וחצי) שמונה (לעומת

תר אירועים על ענייני דיווח
בישראל. בותיים
ותע סאלם :לימוד •

 שחור־לבן, — 8.03( לם
שבו סידרה ערבית). מדבר

 בהגשת ערבית ללימוד עית
 אל : 13 פרק אופיר. שייקר,

חלם.
ה המעגל :תעודה •

 שחור■ — 8.30( פנימי
 פרק עברית). מדבר לבן,

 העוסקת במיני-סידרה, אחרון
על־טבעיות. בישויות

 כולבוטק צרכנות: •
מד שחור־לבן, — 0.30(

 הטלוויזיה מגזין עברית). בר
פאר. דניאל בהנחיית לצרכנות

 על הקרב תעודה: •
 שידור — 10.00( כרתים
ו אנגלית מדבר בצבע,

כר האי כיבוש על יוונית).
 בראשית הגרמנים בידי תים

 הסרט השנייה. העולם מילחמת
 לוחמים עם בראיונות שזור
 האי. תושבי ועם הצדדים משני

הש ישראליים מנהיגים שני
 בשבי ונפלו זה בקרב תתפו

אל ויוסף בן־אהרון יצחק —
מוגי.
 קונצרט :מוסיקה •

בצבע). שידור — 11.15(
 גאלווי, ג׳יימם המעולה החלילן

 פיליפ, צ׳ונג וה קיונג הכנר
 את מנגנים וולש, מורי והצ׳לן
 סבסטיאן יוד,אן י של יצירתו

 בדו־מינור ׳סונטה מריו באך
ב שהוקלטה היצירה .1079

 באמסטרדאם, שנערך קונצרט
 של ביקורו לקראת משודרת

בארץ. גאלווי
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