
רביעי יום
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 :שבועית תוכנית •
 — 5.30( באוויר שמיניות

 עברית מדבר שחור־לכן,
ילדותית).

ה החץ מותחן: •
 ב■ שידור — 0.32( שחור
אנגלית). מדבר צבע,

 בבית שגילה מספר פטרקין
 שהוא מוזר, וגוויל אוצר אדוניו

 אותו כשתפס לקרוא. יודע אינו
 השליכו בגוויל קורא אדונו

 פטרקין של במוחו לצינוק.
 באותו הכתוב שאלת מתעוררת

גוויל.
ה ספינת סידרה: •

 שידור — 8.03( אהבה
אנגלית). מדבר בצבע,

פא נחי!ף רודף־השמלות דוק
 סיפון על מופיעה כאשר ניקה

 אותה שחשב מי האהבה ספינת
 שהם לו ומישרת לגרושתו,

 נשוי זוג כחוק. נשואים עדיין
ש בונו) ויזונו בלייקלי (רוני

 דולר 2000 מוצא אבד. מטענו
 אהד של מייזטורו מכיס שנפלו

 את שידל הרטר. בו הנוסעים.
 תההופה השייט למימוי הסכום
שרד הקמנה מי א שבו ר זיורד הי
 חן נקודת מולדת: +

 בצבע, שידור — 8.50(
 נהגי של עברית מדבר

 מלווה דביר אורי אוטובוס).
מר תמונות־נוף הצורם בקולו

היבות.
היו :סרט-קולנוע •
ב שידור — 10.05( רש

צרפתית). מדבר צבע,
 על המספר צרפתי סרט-מתח

פי אימפריה יורש של מעלליו
 שהינו היורש, ענקית. ננסית
 הוא דופן, ויוצא פעלתן טיפוס

 של במינה מיוחדת תערובת
 פינאנסי. וגאון נער־שעשועים

הצר השחקן מגלם היורש את
 בלמונדו, ז׳אן־פול המעולה פתי
לאברו. פיליפ וביים כתב

חמישי יום
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 :מצויירים סרטים #
 — 5.30( ודונאלד מיקי

אנ מדבר בצבע, שידור
 מאוסית). מיקי גלית
מעו מצויירים סרטים סידרת

דיסני. וולט של לים
של פורים : תעמולה •

 — 5.55( רומניה ילדי
רו מדבר כצבע, שידור
 סרט־תעמו- ועברית). מנית

 רומניה, של הראשי רבה של לה
 בימאי מביא במהלכו רוזן, הרב

 קאלארשו, אנדריי הטלוויזיה
 ל- רומניה קהילת נוסח את

המסורתיים. מישחקי־פורים
ו חידושים :מדע •

 שחור- — 0.45( המצאות
תרגום ערבית, מדבר לכן,

מורחב ״מבט״ :מיטראן
10.00 שעה חמישי, יום

 :למעמקים פקוחה עין עברי)•
 המחובר מיוחד טלוויזיה מכשיר
 על עין ופוקח תת־מימי למכ״ם

 ואפוף בוער בניין המצולות!
ל שהומצא והמכשיר בעשן,
 מעבר לכודים בני-אדם גלות
 תת־קרקעי נוף . העשן! למסך

 מיקרוסקופים בעזרת המתגלה
״ חזקים.
 תל- מכבי :כדורסל •

( אביב  שידור — 8.15(
בו להאזין מומלץ בצבע,
 שדר־ לקריינות זמנית

 של ראשונה מחצית הרדיו).
 בין ביד־אליהו הכדורסל מישחק
 ובין תל־אביב מכבי קבוצת

ספרד. אלופת ברצלונה,
שי לקראת :דיווח •
 שחור-לבן, — 9.00( דור

 הטלוויזיה סקירון עברית).
 לשבוע הדלילות תוכניותיה על

הבא.
 תל- מכבי :כדורסל •

 •טידור — 9.15( אביב
עברית). מדבר בצבע,
 מכבי מישחק של עניה מחצית

ספרד. ובארצלונה תל־אביב
לח מבט חדשות: •

 שחור• — 10.00( דשות
וצרם־ עברית מדבר לבן,

ן יא אוד של 1 ושימות׳ שיחו: לקואת
 סכנה מהווים שכולם איש 11 לחסל זומם אנגלי ארכי־פושע

 התחפשות אמן הוא גדול. כסף סכום על ידיו להניח לתוכניתו
לחשוד מתחיל מסנג׳ר אדריאן כרוצח. וביעילות בעורמה הפועל

ש מורחבת מהדורה פתית).
 של ביקורו סיקור את תכלול
 מיטראן פרנסואה צרפת נשיא

בישראל.
 להון מהון ממון: •

מד שחור־לבן, —11.00(
 פסבדו-פל- עכרית בר

מ״חית).

שיש• יום
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 ביקור :ישיר שידור •
 שחור- — 3.00( מיטראן

וצרפתית). עברית לבן,
 מנמל־התעופה טלוויזיוני דיווח

 הפרידה טקס על בן־גוריון
מיטראן. פרנסואה צרפת מנשיא
 (♦טס ערבי: סרט •

 — 5.32( ידוע) לא הסרט
ער מדבר בצבע, שידור
כית).

 מיס- קולנוע: סרט +
שי — 9.15( קסנדרה גש

אנג־ מדבר בצבע, דור

 תחת הפעם וולף, נרו הנודע
האשה. את חפש הכותרת

 האצילות :סידרה •
 שידור —11.20( מחייבת

 אנגלית). מדבר בצבע,
 המעמתת מעולה בריטית סידרה
 עם מנכסיה שירדה אצילה
נכסיה. רוכש

ר*ושון יום
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כג :מיוחדת תוכנית •
 5.40( החדשים המלך די
 מדבר בצבע, טידור —

 לאגדה מיוחד עיבוד עברית).
 כריסטיאן הנם של המפורסמת

 הקומיקאי של בכיכובו אנדרסן,
מגל לצידו קיי. דני האמריקאי

 החפץ המלך את בובות, מות
ה בתו את חדשים, בבגדים
 הנאמן החצר ליצן את נסיכה,

המת והנוכלים החייטים ואת
 עולם. קצווי מכל קבצים
ייאמן לא :סידרה •

 סרט- לעברית). תרגום עם
 ומוסיקה הנפשה המשלב בובות

 של חדשנית בגירסה מקורית
 המיס־ לילדים. זח קלאסי סיפור

 הסיפור של המקורית גרת
 המתרחשת והעלילה, נשמרת,

 רגעים משחזרת ,18ד,- במאה
קסם. של רבים
 מזה צא שעשועון: •

 כצבע, שידור — 8.03(
עברית). מדבר

 שמונה תרבותון: •
ב שידור — 8.30( וחצי
עברית). מדבר צבע,
חמדת :סידרה •
 שידוך — 10.05( ימים

 או- אנגלית מדבר בצבע,
 ב- נוסף פרק כספורדית).

 המבוססת הטלוויזיונית סידרה
 הבריטי הסופר מאת רומן על

וו. אווילין הנודע
 זה ישיר: שידור •
 שחור■ — 11.00( הזמן
עברית). מדבר לבן,

ש יום ,שלי
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 מיוחדת: תוכנית •
 למרציפר הפתעה מסיכת

 כצבע, שידור — 5.30(
הפ מסיבת עברית). מדבר

שובבית. פורימית באווירה תעה
 החבובות :סידרה •

 — 8.03( לקולנוע הולכות
אנג מדבר בצבע, שידור
 יצירתו פרי החבובות, לית).

 כבוד חולקות הנסון, ג׳ים של
 בת מיוחדת בתוכנית לקולנוע

 הכוכבים ידו על מסייעים שעה.
 ולילי מור דאדלי האורחים

 סוזי פיגי. מים קרמיט, טומלין,
משל גירסה המציגים וחבריהם

קלא קולנועיים לז׳אנרים הם
 את משחקת פיגי מיס סיים.

 דאדלי מול או׳חרה סקארלט
 באטלר רט את המשחק מור

 הגדול גונזו הרוח; ימם מחלף
סופד לילי מול טרזן את משחק

 כוכבים, גדוש מתח סרט לית).
 היוצאת רכבת־פאר על המספר

למסי ומוסטת ־צפונה משווייץ
 הנוסעים אחד בשל צדדית, לה

 העשוי מסוכן בנגיף הנגוע
 במרכז קטלנית. למגיפה לגרום

 שאת מפורסם, מנתח העלילה
 האריס, ריצ׳ארד מגלם דמותו

 העולה לורן, סופיה וגרושתו
יח את לחדש במטרה לרכבת
 הוא לאנקסטר ברט סיהם.
 לנווט המנסה אמריקאי גנראל

 ממיפקדתו בנגיף המילחמד, את
 היא טולין אינגריד שבשווייץ,

ב לגנראל המייעצת הרופאה
 מופיעה גרדנר אווה פעולותיו,

מיל אשת של בדמותה בסרט
 הוא שיין מרטין גרמני, יונר

 הסרט את שלה. הפרטי הג׳יגולו
פקומאטוס. פאן ג׳ורג׳ ביים:

מסנג׳ר אדריאן •טל רשימותיו :סקוט
)12.3( שישי יום

שבת
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כומר :סידרה •
 בצבע, שידור — 0.02(

מת בומר אנגלית). מדבר
 ומכיוון חבורת־רחוב, עם יידד

 הילדים את מאוד מחבב שהוא
 אורח- את לשכוח מנסה הוא

 בשאלה, הקשור בכל מחשבתם
 לעשות חבורת־רחוב צריכה מה

לנהוג. עליה וכיצד
 להיט עוד בידור: י•

 בצבע, שידור — 8.30(
 עילגת). עברית מזמר
ה ישראליים, פזמונים תוכנית
תרבות- נחיתות על מעידים

 מגלם אותו בדימוס, קצין־מודיעין ידידו, את מזעיק והוא ברוצח,
 את טומנים הם ובהדרגה (״פאטון״), סקוט סי• ג׳ורג׳ השחקן

לרוצח. המלכודת
.10.15 בשעה )12.3( שישי ביום יוקרן הסרט

עכשיו. העברית הזמר
 וודףז נרו :סידרה •

 בצבע, שידור — 10.30(
מעלי עוד אנגלית). מדבר

הניו-יורקי הבלש של לותיו

החבובות פיגי: ומים מור
8.03 שעה שלישי, יום

שי — 11.10( יסופר כי
אנג מדבר בצבע, דור

 האמריקאית הקומיקאית לית).
לין ץ' איי  כאן מגלמת סטרי
 של נופך עם רציני תפקיד
 את מגלמת היא שחור. הומור
 הנשלטת אשתו מרי, של דמותה

 איש־אוניברסיטה ויליאם, של
 גורינג), מריום (השחקן מזהיר

 בחייה לשלוט כיצד המתכנן
מותו. אחרי גם

3 .8
 :מיוחדת תוכנית •

שי — 5.50( סינדרלה
אנגלית, מדבר בצבע, דור

 פארודיות ועוד כג׳יין, לין
 גיבורי- תעשיית על מרתקות
האמריקאי. הקולנוע

 הנהר עמק :בידור +
 שידור — 10.10( האדום
עב ומזמר מדבר בצבע,
 באווירת בידור תוכנית רית)•
 לפני שהוקלטה הפרוע, המערב

 באילת. בעיר־הסרטים שבועיים
 ה- בסיגנון שירים בתוכנית
 של עברית בגירסה קאנטרי

 שועל כמו משהו — מנור אהוד
 משתתפים נחש. של בפוחלץ

 דורי אמדורסקי, בני כספי, מתי
אחרים. ורבים גל ריקי בן־זאב,

 פורים כולבוטק •
 כצבע, שידור — 9.30(

מיו מישדר עברית). מדבר
במצ שצולמו סרטים ובו חד

 פינות הצגתי תוך נסתרת, למה
הבנ פינת הרגילות, כולבוטק

ועוד. המיצרך פינת קים,
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