
רביעי יום
2 .3

שמי :לילדים מגזין •
 — 5.30( כאוויר ניות

החי תשובתה *מחור־לכן).
 הישראלית הטלוויזיה של וורת

 של המעולה לתוכנית־הצעירים
 זה. זהו הלימודית הטלוויזיה

 גידי את מחקה ווליניץ דליק
גוב.

 חלו־ מדע־בידיוני: •
 שידור — 0.15( צי־החלל

אנגלית). מדבר בצבע,
 לתקוף מחליטים חלוצי־החלל

 את המכניע כוכב־השביט, את
למים. מתחת כדור־האר׳ז

מי הוא סי : סידרה •

כונר ג׳וניור מקווץ:
10.05 שעה רביעי. יום

 כצבע, שידור — 0.3(צ
מסת פול אנגלית). מדכר

 אהבים בפרשיית בפנימיד, בך
מח הפנימית ומנהל כפולה,

 ,פישעי׳ בגין להענישו ליט
ספינת■ :סידרה •בנו.

 שידור — 8.03( האהכה
אנגלית). מדבר בצבע,

 מרטין), (דיק בקולג׳ מרצה
רו תגובות על מחקר העושה

 מתלמידתו מבקש מנטיות,
 בניסוי לו לסייע פונטיין) (שר

 ספינת־ סיפון על מבצע שהוא
 מעניק אייזק, המוזג, האהבה.

 לכוכב החיים על חדש מבט
 שלא רוזי), (גרייר כדורגל

 ואשה קבוצתו, בהרכב נכלל
 (ג׳ואן 40 לגיל המתקרבת

 שעתה שהגיעה מחליטה וורלי)
מה. ויהי יעל, למצוא  0.30( מוקד דיון: •

 אחי- יעקב שחור־לבן). -
 דיו- בענייני דיון מנחה מאיר

הרדי מיפלס את ומעלה מה,
החדשוח. מחלקת של דות

 ג׳ונ• קולנוע: סרט •
שי — 10.05( בונר יור
אנג מדבר כצבע, דור

 הנוס- הסרטים אחד לית)
 סאם הבימאי של טאלגיים
 ל- כמומחה הידוע פקינפה,

 הוא הגיבור סירטי-פעולה.
 הצריך רודיאו, תחרויות אלוף

המש ועם גילו עם להתמודד
 בתפקיד האישיים• בחייו ברים

מקורן. סטיב מככב הראשי

חמישי יום
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ב סיפורים :חינוך •
שחור־לבן). — 5.55( ראש
 ילדים. בסיפרי העוסקת סידרה

ל- הפעם מיוחדת התוכנית
 דן מאת שהתחפשה הבובה
 בסקר־ בני של כלבם פגים,
 וסיבת־ דויל קונן מאת וויל
או התעשיין מאת לבתיה, בים

ברנשטיין, רי

קרלו סונטה קמבל:
9.30 שעת חמישי, יום

מונטה־ :בידור •
 שידור — 0.30( קאוילו
אנג ומזמר סדבר בצבע,
מת האווילית בתוכנית לית).
 קט־ גלן הזמר הפעם ארחים

 פא־ וגלינה ולרי הרקדנים בל,
 באזרחות בעבר שזכו (מי נוב

מ מיליונים וספגו ישראלית
והסוכ מישרד־הקליטה תקציב

 היגרו קצר זמן וכעבור נות,
דלידה. והזמרת הארץ) מן ו אסונה :תעודה •

 — 10צ.0( באסיה רוח
אנג מדבר בצבע, שידור
 של בסידרה נוסף פרק לית).
 עוסק הפעם אטנבורו. דיוויד
 היום, של בווייט־נאם הסרט

 זו היא בה היחידה שהאמנות
 השיל- מטרות את המקדמת

 הווייט־ הפליטים בין אך טון.
 בפאריס מיקלט שמצאו נאמים
ומוסי רקדנים סופרים, ישנם
לש למטרה להם ששמו קאים,

המסורתית. תרבותם את מר להון מהון ממון: •

המוק המצרי, הסרט של שמו
 פיר־ ומעכבת השישי, בימי רן

עליו. חומר־רקע סום
ב לשיר :פולקלור •
 שרו, שרה׳לה עם עמק

 בצבע, שידור — 0.15(
 עברית). ומזמר מדבר
 עמק־הירדן, של הזמר מועדון
 באשדוודיעקב־מאוחד. הפעם

 תשיר תנחה, שרון שרהל׳ה
 הגדול בצילה בעיניה. ותפלבל
לביא, אריק :גם ישתתפו

 רונית זכאי, דודו חרד, יגאל
מ ונדב מיגור ענת מקטורה,
 לא ששם־מישפחתם אפיקים,

נמסר.
 עדי קולנוע: סרט •

 מדבר —10.00( התביעה
 המפורסם סירטו אנגלית).

המ ויילדר, בילי הבימאי של
 אגאתה מאת מותחן על בוסס

 על מספרת העלילה כריסטי.
 מיש־ ועל ברצח הנאשם גבר
 מנסים שבו הפתעות, רצוף פט

 הגיבור חפותו. את להוכיח
 וחריף, מבריק פרקליט הוא

ה השחקן מגלם דמותו שאת
 ,טון.לוד צ׳רלס המעולה בריטי

הא השחקן הוא ברצח החשוד
 פאואר, טיירון הנודע, מריקאי
 הזמרת־ היא החשוד ורעיית

דיטריך. מרלן שחקנית

2 .6
 פלאש :בידיוני מדע •

 שידור — 0.0(צ גורדון
אנגלית). מדבר בצבע,

 נמלטים וחבריו גורדון פלאש
ש לאיזור מגיעים אך ממינג,

 עומדים הבארבארים תושביו
למינג. כקורבנות להעלותם

 להיט עוד בידור: •
 בצבע, שידור — 8.30(

מהדורה בעברית). מזמר

בעמק לשיר :שרון
9.15 ישעה שישי, יום

מד שחור־לבן, — 11צ.0(
 מגזין רדודה). עברית בר

בהנ כלכלה, בענייני שבועי
 יצחק של הראוותנית חייתו

סישלר.

שיש• יום
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היי־ :לילדים סידרה •
 — 3.00( ההרים בת די

עב דיבוב כצכע, שידור
לבי באות וסבתה קלרה רי).
 ההרים. בת היידי אצל קור
 לקלרה מציע היידי של הסב

 תיקווה מתוך בהרים, להישאר
לברי יעזור הפסגות שאוויר
אותה.
 טרם ערבי: סרט •
כ שידור — 5.45( ידוע
ערבית). מדבר צבע,

 הטלוויזיה של הגשה מחלקת
את האחרון ברגע רק יודעת

 הלא־דתיים לאזרחיה חילונית
המדינה. של  ספורט מבט :ספורט •

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

המו הלאומית, בליגה השבת
 קיוויתי, ניסים מפי בחלקו בא

 ״אם ניב: קובי כתב שעליו
 ויש בכדורגל מבין לא הוא

 שילך אז — ראייה בעיות לו
 ל- שילד או כדורגל, ללמוד

אופטיקאי.״
 וולף נרו :סידרה •

 בצבע, שידור — 10.30(
מה הפרק אנגלית). מדבר

 בגופת נפתח ? לאפריל קרה
 בנהר. צפה המתגלה יפה, אשה
 מתה לא שהיא חושד וולף נרו

חשפ שהיתה משום בטביעה,
 מעוזריו אחד בלאס־וגאס. נית
 החשוד הוא וולף נרו של

 פותר וולף ברשימה. העיקרי
 טיפול כדי תוך זו, תעלומה גם

ה למאכלים ודאגה בסחלביו,
שולחנו. על העולים מעודנים

 האצילות קומדיה: •
שידור — 11צ.0( מחייכת

אנגלית). מדבר בצבע,
שבמה מרתקת, קומית סידרה

 שירדה אצילה מטריפה לכה
 אחוזתה, יורש את מנכסיה

 רשת בעל צ׳כי, ממוצא עשיר
הרא בתפקידים חנויות־מזון.

ופיטר קית פנלופה : שיים
באולם.

ראשון יום
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 פלאש :בידיוני מדע •
 שידור — 0.3(צ גורדון
אנגלית). מדבר כצבע,

 מגיעים מנוסתם כדי תוך
 לממלכת וידידיו גורדון פלאש
 דינה, אוון המלכה של המים

אותם. השובה
 ארץ :חי שידור •

 שידוך — 8.03( אהבתי
עברית). מדבר בצבע,
בש לט״ו המוקדשת תוכנית

 מפקד ירואיינו במהלכה בט.
 והסיירת הטבע שמורות רשות

 אברהם (מיל׳) אלוף הירוקה
 מלל ירבה הכהן אליהו יפה.
 בשבט ט״ו של מקורו על

 יופיעו אפיקים של והבחורים
בשירי־טבע.

 די :שירות תשדיר •
מדבר שחור-לבן, — 8.55(

ימים חמדת גילגוד:
10.05 שעה שני, יזם

 בן- נחמד הבימאי עברית).
 שפצי־ מוכן אינו אשר ישי,

 כתבותיו, את יערכו פיסטים
 שעניינן דקות חמש יביא

תאונוודדרכים.
דאלאס :סידרה •

 בצבע, שידור — 0.30(
ה הפרק אנגלית). נזדבר
 מישפטו בתת־הסידרה ראשון

 הופך כיצד מתאר ג׳וק של
 התובע לעוזר בארנס קליף

 ההזדמנות על וקופץ המחוזי,
 הגופה תעלומת את לחקור

 סאותפורק. בחוות שנמצאה
 את בינתיים משכנעת סו־אלן

 חזרה לא היא כי המישפחה
 קליף של - חקירתו לשתות.

הקוש חדשות, עיקבות מעלה
 ש- בעוד לרצח, ג׳וק את רות

 את לעזוב מתכוננת סדאלן
בנה. ואת אר ג׳יי

 ה■ עולם מותחן: •
 וולס אורסון של מיסתורין

 כצבע, שידור — 11.10(
 ל- תוכנית אנגלית). מדבר
ב החשוב בבסיס נמל מיקוש

 שרק התיכון, במיזרח יותר
 ידעו וגנראל אנשים שלושה

נע מתגלה, העניין קיומו• על
מתאב והחשודים חקירה רכת
דים.

זזזס17ח3
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טעם על :סידרה •

 שידור — 5.50( ריח ועל
אנגלית). מדבר בצבע,
 לה מגלה קימברלי של חברתה
 מנסות השתיים הרה. שהיא
הבעיה. את ביחד לפתור
 חלד :בידיוני מדע •

 שידור — 0.15( צי־החלל
 אנגלית). מדבר בצבע,

 כוכב־ את תוקפים חלוצי־החלל
 אבל התחתון, בחלקו השביט

התור נקודת את מגלים אינם
פה.

 מזה צא כידורון: •
 בצבע, שידור — 8.03(

מפוקפקת). עברית מדבר
 שמונה :תרכותון •

כ שידור — 8.3(צ וחצי
עברית). מדבר צבע,
חמדת■ :סידרה •
 שידור — 10.05( ימים

 אנגלית). מדבר בצבע,
 הטלוויזיה, בסידרת נוסף פרק

הסו מאת רומן על המבוססת
 צ׳ארלס וו. אוולין הבריטי פר

 סבסטיאן, של לגורלו חושש
 החמיר. הנפשי שמצבו משום

 אינו צ׳ארלס של מצבו גם
 את חש הוא לפתע טוב: בכי

בודד. עצמו

שלישי יום
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 8.31( תצפית :מדע •
 דו־שבועון שחור־לכן). -

יו זו בתוכנית מדע. לענייני
 אחיו שביט, עמי האמן פיע
 וידבר שביט, מתנורי בומה של
 האחרון המדעי החידוש על

 סו- פסל שנים): 10כ־ (מלפני
נארי.
ה :טלוויזיה סרט •
כ כיותר הטובה ילדה
 שידור — 10.00( עולם

אנגלית). מדבר כצבע,
 נערה היא העלילה גיבורת

 עושה עצמה, את המרעיבה
 ממישקלה, להפחית כדי הכל
 לאישפוז. נזקקת היא אשר עד

ב מקנאה הנערה כי מתברר
ב אביה את ומאשימה אמה

ב צרות עיניה בעוד הזנחה,
 כל את קיבלה אשר אחותה

ב הוריהם. של תשומת־הלב
 ג׳יי- ג׳ניפר הראשי: תפקיד

 מריה אווה :לצידה ליי. סדן
דארינג. וצ׳ארלס סינט

שיחר: את לסו
ב ת כ ח נ רו ב

 יוקרן )11.2( שישי ביום
 ברוח׳/ ״נפתב הקולנוע סרט
 האדסון, רוק מככבים שבו

 של (אלמנתו באקל לוריין
רוברט בוגארט) האמפריי

כרוח נכתב :האדסץ
)12.2( שישי יום

 ושחקנים מלון דורותי סטאק,
 אבי־ הוא זה סרט נוספים.

 :דאלאס של הטומאה אבות
 איל־ של בנו הוא גיבורו
ושיכור. הולל טבסני, כספים

—


