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רביעי יום
2 .24

שמי :ישיר שידור •
 — 5.30( כאוויר ניות

עב מדבר שחור־לכן,
 שבועי תשובה מישדר רית).

ל הישראלית הטלוויזיה של
 ותוכניותיה הלימודית טלוויזיה
ו־ ודבש חלב זב״ש המעולות

גיהינום מרווין:
10.15 שעה רביעי. יום

ה שהטלוויזיה מבלי זה, זהו
לרמתם. תתעלה ישראלית

 החץ :הרפתקות •
 שידור — 0.32( השחור
 אנגלית). מדבר כצבע,

 הוא שגיבורה חדשה, סידרה
 המכונה ומיסתורי, נודד אביר
 מאי- מופיע הוא השחור״. ״החץ

 ולנזקקים. לחלשים עוזר שם,
משי את משלים שהוא אחרי

ונעלם. שב הוא מותיו,
 גי■ :קולנוע סרנו •
 10.05( כפאסיפיק הנום

 מדבר כצבע, שידור —
ש סרט ויפאנית). אנגלית

 ,1944 בשנת מתרחשת עלילתו
 האוקיאנוס בלב בודד אי על

 עימות נערך האי על השקט.
ו יפאני חייל ביו צפוי בלתי

 המוליד אמריקאי, חייל בין
 במינה. מיוחדת מערכת־יחסים

 לי מופיעים ראשיים בתפקידים
 את מיפונה. ומטושירו מרווין

 לאלו חיבר לסרט המוסיקה
שיפרין.

2 .25
 :מצויירים סרטים •
 — 5.30( ודונאלד מיקי

 אנג; מדבר כצבע, שידור
ה בהשתתפות סרטים לית).
מ והאהובות המוכרות דמויות
דיסני. וולט של עולמו כותרות :דיווח •
 שחור־לבן, — 8.00( מבט

הסרט). כגוף פסקול
 בידי המוגש חדשות סקירון

 לצופים כדאי חבט. עורך סגני
 המדווחות, הכותרות את לקרוא

המגי של לקולם להאזין ולא
שים.
שי לקראת :דיווח •
שחור־לבן). — 8.03( דור

ה הטלוויזיה, לצופי הנחיות
ה לוח־המישדרים את סוקרות

ה במהלך להם המצפה דליל
הקרוב. שבוע
מכבי :כדורסל •

 שידור — 8.15( תל־אכיב
 כעכרית פרשנות כצבע,

 כמקביל להאזין עדיף —
לדי הטלוויזיה, לשידור

 מעולה שהוא ברדיו, ווח
 שידור-ישיר מונים). עשרת

 של ביד־אליהו מהיכל-הספורט
פרטיזן בין הכדורסל מישחק

ת״א. מכבי ובין בלגראד
לחד מבט :דיווח •
 שחור־ — 0.00(+ שות

 בהגשת מבט מהדורת לגן).
יבין. חיים

מהון :כורסה •
 שחור- — 11.00( להון
 כלכלה, בענייני מגזין לכן).

 המאמין טישלר, יצחק בהנחיית
 להון מהון פאר. דניאל הוא כי

חד והיא דחי, אל מדחי הולכת
 שהיו הציפיות על לענות לה

ממנה.

שיש• יום
2 .26

ולנו לילדים סידרה •
 ההרים כת היידי ער:

 כצבע, שידור — 3.00(
 האחרון הפרק עבדי). דיכוכ
 של סבה זו. נהדרת בסידרה

 תילקח שנכדתו החושש היידי,
בבריאותו. לוקה ממנו,
 טרם :ערכי סרט •

אינו השם — ההקרנה

 שידור — 0.02( כומר
אנגלית). מדבר בצבע,

שוט צמד עם מתיידד בומר
 מקוף. כשוטרי העובדים רים,
 כמיטב להם לעזור מנסה הוא

תפקידם. במילוי יכולתו
 :טלוויזיה סידרת •

 שידור — 8.30( בנסון
 אנגלית). מדבר כצכע,

 אדמות פתיחת נגד המפגינים
מו טבעי גאז לחיפושי מדינה

 על בית־המושל. בחזית חים
 מיכתב־ מתגלה המושל שולחן

 של גרפולוגי מניתוח שיטנה.
האל שהכותב עולה המיכתב

 למושל. סכנה מהווה אינו מוני
ה בתוך מתגלה יותר מאוחר

 הקיר. על צבע כתובת בית
 דוגמת מבקש קצין־הביטחון

 ומורה אנשי־הסגל, מכל כתב־יד
 האזנה מכשירי בבניין להתקין

מת זאת כל למרות רגישים.
 ובנסון במיטבח, פצצה גלית
לפרקה. שנאלץ זה הוא

 :טלוויזיה סידרת •
שי — 10.30( וולף נרו
אנג מדכר כצבע, דור

לית).
 :טלוויזיה סידרת •

11.20( מחייכת האצילות

אנג מדכר כצכע, שידור
 קרוליין את הופכת מרי לית)♦

מאו ולסבתא לסבא וצ׳ארלם
 מגיע המאורע לרגל שרים,
במש המצוי קרולין, של אביה

אשתו. מות בגלל בר
:כידיוני מדע •

— 0.30( גורדון פלאש
אנג מדבר כצכע, שידור
לית).
 ישיר: בשידור מגזין •
 — 8.03( אהבתי ארץ

שחור-לכן).
 :סידרת־טלוויזיה •

 שידור — 0.30( דאלאס
אנגלית). מדבר כצבע,

 מתאר מפולגת מישפוזה הפרק
 ג׳יי־אר. נגד הכל יוצאים כיצד
 חוות את עוזבים ופאמלה הוא

 מחליטה סו־אלן סאותפורק,
 כנגד ולהיאבק לשתות לחדול

 לדחוף ג׳יי־אר של נסיעותיו
 למרכדהגמילה. בחזרה אותה
פר נקמה מתכנן בארנם קליף
 זכיונות מכירת בג׳יי-אר. טית

 יתפרסם בטרם באסיה הנפט
 שם, שדות־הנפט הלאמת דבר

לשו גדולים להפסדים גורמת
יואינג. חברת של תפים
 הכלבה כן : תעודה •
 שידור — 10.20( הזה

 אנגלית). מדבר כצבע,
 ייצור עלות לביקורת מומחה

 ב־ שונים ליקויים חושף נשק
 כשהוא האמריקאי. חיל־האוויר

 לבעיות פיתרון למצוא מנסה
הש במזימת נתקל הוא אלה,
 זה סרט השילטונות. של תקה

העוק הישראלים, לכל מומלץ
 סוחרי־ דור עליית אחר בים

ושותקים. הישראליים, הנשק
 לא סידרת־טלוויזיה: •
 —11.10( יסופר כי יאמן

אנג מדבר כצבע, שידור
 שח- מק׳קנה, סיובהאן לית).

ב מופיעה אירית, קנית־בימה
וידי חביבה בעלת־בית תפקיד
 (ליאונרד ויוור בילי דותית.

 מדירתו מאוד מרוצה כרסטון)
ו הולכת בהדרגה אך החדשה,

ב אי־נוחות תחושת בו גוברת
נר הדיירים שני למקום. נוגע
מ־ למעלה לפני בבית שמו

ואוהבים זרים :ויאנג ג׳קסון
10.15 שעה שישי, יום

יסופר כי ייאמן לא :ופרסטון מק׳קנה
11.10 שעה ראשון, יום

כ שידור — 5.32( ידוע
. ערכית). מדבר צבע,
 השכוע :חדשות •
 — 8.15( האירועים יומן

שחור־לבן).
 טובה שעה :בידור •
 ואורחיו פאר מני עם

 כצבע, שידור — 0.15(
 ולעיתים עכרית מדכר

אנגלית).
 זרים קולנוע: סרט •

שי — 10.15( ואוהבים
אנג מדבר כצכע, דור

 ו- בדליה) (בוני סוזן לית).
 עומדים ברנדון) (מייקל מייק

 הפנים קבלת במהלך להינשא.
 של הבעיות כל ועולות צצות

ו וידידיהם, בני־מישפחותיהם
ש מבלי כמעט עוברת החתונה

 (אן סוזן של אחותה בה. יחושו
 גאר־ ג׳וני(הארי ובעלה מירה)
ה נושא על מתווכחים דינו)

 הבום מיהו והשאלה: גבריות
 סוזן של הוריה במישפחתם.

 (קלו־- וברנים יאנג) (גיג האל
 בעייה מיישבים ליצ׳מן) ריס

 שהוא רומן בנושא ממושכת,
 (אן המישפחה ידידת עם מנהל

 (רי- מייק של אביו ג׳קסון).
ל מנסים ואמו קסטלנו) צ׳רד

 ייתגרש שלא אחיו את שכנע
 כל בעוד קיטון). מאשתו(דייאן

 של חברו מנסה מתרחש, זה
 בת- את לפתות ג׳רי, מייק,

 מחדרי- באחד סוזן של דודתה
המלון.

שבת
2 .27

:טלוויזיה סידרת •

 מדכר כצבע, שידור —
 בסידרה נוסף פרק אנגלית).

אצי מתמודדת שבה הנהדרת,
 עשיר עם הרגל את שפשטה לה

אחוזתה. את שרכש חדש
 מהדורת חדשות: •

11.50( מוצ״ש של חצות
 עכרית שחור־לבן, —

הטכנולו מפלאי מגומגמת).
מהדו רשות־השידור, של גיה
 ה־ טלוויזיה־רדיו, חדשות רת

מד יערי) (אליעזר עורך־מגיש
מלוות. כתבות בלא חדשות ווח

ראשון יום
2 .28

 :סידרת־טלוויזיה •
— 5.40( כערכה קטן בית

 לא מדוע :תוהה והוא שנתיים,
ד מאז איש במקום התאכסן

3 .1
 מזה צא :שעשועון •

 כצבע, שידור — 8.03(
 בידורית). עברית מדכר

טופז. (״צ׳ח־צ׳ח״) דודו מנחה
שמונה תרכותדן: •
שידור — 8.30( וחצי

 עברית מדכר כצבע,
גבוהה).

 :סידרת־טלוויזיה •
 — 10.05( ימים חמדת
אנג מדכר כצבע, שידור
 ריי- צ׳ארלם .1926 מאי לית).

בימי ללונדון מפארים שב דר

ו - ד ר ח ב י ג  :מ

יו ש כ דע נכון
מע 9.03 בשעה בוקר, מדי
 את ישראל תושבי רוב בירים
 שלהם הרדיו מפשירי מתגי

 המהומים לוח קצה לכיוון
 לתוכנית להאזין ומתחילים

ב ביותר הפופולרית הרדיו
 לעב- ״נכון האחרונה, שנה

 ב- המשודרת התוכנית שיו״.
 לסירוגין בהנחייה גלי״צה״ל,

 וקובי בן־נר יצחק הסופר של
יוצ שבין זו, תוכנית מידן•

המסו גל״צ עובדי מצויים ריה
 רותם יורם עוזרד, יוסי רים

 המעודכן הדבר היא ואחרים,
היש התיקשורת בכלי ביותר

 מביאה היא למיניהם. ראליים
לדב הרחוב של התגובה את
ב שידרה שהטלוויזיה רים
 הבוקר ולכותרות הקודם, ערב

היו העיתונות של והצהריים
השבועונים. וסיפורי מית

 מתנדב הוא הגדולה. השביתה
 באיסט־אנד, שביתה מפר להיות

 מאוכם- בחברו נתקל הוא שם
ש תוך מלאקסטר, בוי פורד,

 רחוב. להתכתשות נקלע הוא
ב צ׳ארלס מוצא ערב באותו
ל חברו את ראוותנית מסיבה
 אנטוני ללימודים, שעבר

 סבם־ על ממנו ושומע בלאנש,
ה במארוקו עתה החי טיאן

 גרמני עריק עם ביחד צרפתית,
 ליידי הצרפתי. מלגיון־הזרים

לר מבקשת הגוססת מרשמיין
 וג׳וליה הצעיר, בנה את אות

באי לעזור מצ׳ארלם מבקשת
ב מגורים ברובע בבית תורו.

 את צ׳ארלם פוגש פאם, עיר
ה קורט, סבסטיאן של חברו
 ונלקח חולה הוא כי לו מספר

 ב־ פוגש צ׳ארלם לבית־חולים.
 שם סבסטיאן, את בית־החולים

נפ מרשמיין ליידי כי מתברר
טרה.
 זה ישיר: שידור •
 שחור־ — 11.00( הזמן
יהירה). עברית לכן,

 הטלוויזיה של מקורי תחליף
לכדורי־שינה.

שלישי יום
3 .2

ותעלם סאלם לימוד: •
שחור-לכן, — 8.03(

ועברית). ערכית מדבר
הער ללימוד בסידרה 17 פרק
כרם היא הכותרת כאשר בית,

זייתון. אל
אב כפר :תעודה •
 שחור־לכן, — 8.30( רהם

תו- סרט עברית). מדבר
 שנוסד כפר המציג דתי, מולה
כ לפני שומרי-מסורת בידי

שנה. חמישים
כולכוטק צרכנות: •

שחור-לכן). — 0.30(
הדר שנושאו מיוחד, מישדר

 על רכוש, בסימון הציבור כת
 מישטרת־ישראל על להקל מנת

גנובה. סחורה אחר באיתוריה
 ה■ אנחנו בידור: •

 כראל ז׳ק — אמנים
 כצבע, שידור — 10.10(

צרפתית). ומזמר מדבר
 ז׳אק שחקן הזמר של בתו

 הצרפתית והטלוויזיה בראל
 על המספר תעודי סרט הפיקו

שנפ המופלא, הזמר של חייו
ה מסרטן. כשנתיים לפני טר

ב ילדותו אחר עוקב סרט
 כזמר שלו הקאריירה בלגיה,

המפ לפרישתו ועד וכשחקן
בדי של לחיים מהבימה תיעה
 קטעים שזורים בסרט דות.
ה והופעותיו מסרטיו רבים

רבות.
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