
 סדי מתכננת הטלוויזיה
 חי כיטידור לשדר ערב,

 כירושלים, האולפן מן
 כרוח מיוחדות תוכניות
תוכ אלה, ימים אירועי

 מופעי ראיונות, עם ניות
 מן שלום ופריסות אמנים
 התוכנית לעורף. החזית
 9ו־ 8 כין ערב מדי תוקרן
 תוקרן ערכ, ,כמדי בערכ.

 מורחבת, ״מבט״ מהדורת
״מבט״ למהדורת כנוסף

עברית). מדכר בצבע,
 ובד. חי בשידור תוכניחראולפן

 ופריסות אמנים מופעי ראיונות,
והעורף. החזית מן שלום

מכט :חדשות *
שחור-לבן). — 9.00(

( מתח סרט * :10.00(
ידוע. אינו עדיין הסרט שם

רום דיאנה :כידור *

כנדולרו וולש:
10.05 שעה רביעי, יום

 בצח■ 2 כשעה יום ככל
 ב- חדשות קיצור ריים,
 ״מבט״ כותרות ,5.30

 מורחכת ומהדורת־חצות
 אירועי של ומסכמת

לשי מתוכננים כן היום.
 אחרי ערב מדי דור

ולאח מתח סרט ״מבט״
ה מן תוכניוודבידור ריו

 מישדרי לוח ״ל. ומחו ארץ
ה ליצוב עד הטלוויזיה

לשינויים. נתון יהיה מצב,

רביעי יו□
23. 6

 מופע :חי . שידור •
 שידור — 8.03(חמתי מיל

עברית). מדבר בצבע,
 ובד, חי, בשידור תוכנית־אולפן

ופרי אמנים מופעי ראיונות,
והעורף. החזית מן שלום סות

 9.00( מבט :חדשות •
 מהדורת שחור־לכן). -

שעה. בת חדשות

 כ;־ עלילתי: סרט •
 שידור — 10.00( דולרו

אנגלית). מדבר כצבע,
 סטיו- (ג׳יימם מוציא־לפועל

 בטכסאם לעיירה מגיע ארט)
 פושעים. של חבורה לחסל כדי
ה מתחזה, הוא למעשה אבל

 (דין אחיו את לשחרר מצליח
 מעונש- כנופייתו ואת מרטין)

 למכסיקו, יוצאים האחים מוות.
 השריף בעיקבותיהם כאשר
 באלמנה המאוהב קנדי) (ג׳ורג׳

הנמ וולש) (רחל מכסיקאית
 הצעיר. לאח מצידה, שכת,

מדם. ועקוב מסוגנן מערבון

חמישי □1ג
24. 6

 נגד צרפת :כדורגל #
 — 5.10( צ׳כוסלוכקיה

 קריינות בצבע, שידור
 במיסגרת .חי שידור עברית).

בכדורגל. העולם אליפות

 מופע חי: שידור •
שידור — 8.03(מילחמתי

 בצבע, שידור — 10.50(
 אנגלית). ומזמר מדבר
 והפופולרית הידועה הזמרת
ומא להיטיה מיטב את מגישה

 ג׳קסון, מייקל בנה, את רחת
 את ג׳ונס, קווינסי המלחין את

 ואת ג׳פרי של הבלט להקת
הגמן. לארי

ש׳ יום שי
. 6

יו השבוע :חדשות •
 — 8.15( אירועים מן

עברית). מדבר שחור־לבן,
נרח כתבות ובו שבועי, מגזין
ו בלבנון המילחמה על בות

השלכותיה.

ברנשים :בידור •
 שידור — 9.15( וחלומות

עב ומזמר מדבר בצבע,
ה מתוך ראשון לקט רית).

 לפני שהועלתה המצליחה הצגה
התיא בימת על חודשים כמה

 מתוך שירים בתוכנית טרון.
ובעו בארץ שהועלו מחזמרים

 גורליצקי, אילי משתתפים לם.
 לס־ חנה חן, שולה ארזי, ירדנה

ואחרים. לו

מל קולנוע: סרט •
 — 10.15( למפקח כודת

צר מדבר כצבע, שידור
 לא- קלוד של סרטו פתית).

 הבלש סיפור את הלוקח לוש,
 של שורה בו ומשבץ המסורתי

 הבלש בלתי־צפויים. סיפנים
 מגלם אותו לשה, המפקח הוא
 הכוכבת ולצידו רדיאני סרד

מורגן. מישל

ת ב ש
,6 .2 6

להיט עוד בידור: •

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
23. 6 0רב' □1*

 — ו־ס 3 ערוץ — 5.05( :כדורגל *
האול מן ערבית קריינות כצבע, שידור

קמרון.—איטליה מספרד, ישיר שידור פן). קסים־קסם :לילדים סידרה +
 25 כצבע, שידור — 3 ערוץ — 7.05(

ה בריטית סידרה אנגלית). ׳מדבר דקות,
 הרך. לגיל באמנות מושגי־יסוד להקנות מכוונת

דיבור. ומעט וצבע תנועה הרבה — 6 ערוץ — 8.50 :כדורגל •
האול מן ערכית קריינות בצבע, •שידור

ניו־זילנד.—ברזיל מספרד, ישיר שידור פן).
אכו־עיזאד שכונת :למישפחח •

 30 בצבע, שידור — 3 ערוץ — 9.40(
 של הירדנית הגירסה ערבית). מדבר דקות,

 בהפקה סידרה לטוב. הזכורה שימחוך ״מישפחת
 בתו אשתו, העמידה, בשנות גבר על מקומית

ובשכונה. בבית שלהם היום־יום חיי על ובנו,

24. 6 חמישי 01■
 — ויי 3 ערוץ — 5.05( כדורגל *

האול מן ערבית קריינות בצבע, שידור
אלג׳יריה.—צ׳ילה מספרד, ישיר שידור פן).

 ערוץ — 7.00( כישרונות בידור: *
 ערבית). מדבר בצבע, שידור — 3

 השירה, בתחום כישרונות בעלי וצעירות צעירים
 כישרו־ את מפגינים והחיקוי המישחק הריקוד,
אוהד, קהל לפני נותיהם  שי — 6 ערוץ — 8.50( כדורגל •

 האולפן). מן ערכית (קריינות בצבע דור
הונדורס—יוגוסלביה מספרד, ישיר שידור

□!■ 111111 6 .25

 ערוץ — 9.40( היאבקות : ספורט •
 מדבר דקות, 35 — בצבע שידור — 3

האולפן). מן ערבית קריינות עם אנגלית
 קהל, לפני ורביעיות בזוגות היאבקות תחרויות

 וארצות־ מאירופה אלופי־היאבקות בהשתתפות
— 0 ערוץ — 10.15( קולנוע •הברית.
פס במיסגרת אנגלית). מדבר בצבע, שידור

 הירדנית הטלוויזיה מקרינה סרטי־קולנוע, טיבל
האמ הקולנוע ממיטב יחסית, ישן סרט זו בשעה
ריקאי.

27. 6 ראשון □1*
— 0.25( קתי חדישה: סידרה •
 מדבר דקות, 25 בצבע, שידור — 3 ערוץ

 צעירה נערה במרכזה אשר סידרה אנגלית).
 מנפילה. כתוצאה בחוט־השידרה שנפגעה ,15 בת

 ויחס והרגשותיה, תחושותיה את מתארת הסידרה
אליה. וידידים הבית בני

 — 9.10( שנייה הזדמנות דרמה: •
 מדבר דקות, 50 בצבע, שידור — 6 ערוץ

 על יורק, סוזנה של בכיכובה סידרה אנגלית).
 היא הסידרה גיבורת גרושה. אשה של חייה

 היא .14 בן ובן 17 בת לבת אם נאה, עקרת־בית
ני שנות 20כ־ אחרי מבעלה להתגרש מחליטה

 רומן ניהל כי שגילתה אחרי מאושרים, שואין
אחרת. אשד, עם

28. 6 שוי □1■

החבובות :פופולרית סידרה *
 בצבע, שידור הערוצים, שני — 12.50(

 חדשים פרקים אנגלית). מדבר דקות, 25
 פוזו פיגי, מיס קדמיט, של ממעלליהם ומשעשעים

 או זמר פרק בכל המארחת החבובית, חבורת וכל
ידוע. שחקן  — ו־ס 3 ערוץ — 5.05( :כדורגל #

האול מן ערבית קריינות בצבע, שידור
כוויית.—אנגליה מספרד, ישיר שידור פן).

26. 6 שבדו יום

 — ו־ס 3 ערוץ — 5.05( כדורגל •
האול מן ערכית קריינות בצבע, שידור

 השני במקום הזוכה מספרד. ישיר שידור פן).
ב הראשון במקום הזוכה מול ישחק 2 בבית
שי — 0 ערוץ — 8.50( כדורגל ,•.4 בית
חאלפן). מן ערבית קריינות בצבע, דור

ב הראשון במקום הזוכה מספרד, ישיר שידור
.3 בבית הראשון במקום הזוכה מול 1 בית

29. 6 'שליש■ □1׳

שי — 0 ערוץ — 8.50( כדורגל •
האול מן ערבית קריינות — בצבע דור
ספרד.—צפון־אירלנד מספרד, ישיר שידור פן).

 — ו־ס 3 ערוץ — 5.05( כדורגל •
האול מן ערבית קריינות בצבע, שידור

 השני במקום הזוכה מספרד, ישיר שידור פן).
.3 בבית השני במקום הזוכה מול 1 בבית
שי — 0 ערוץ — 8.50( כדורגל •

 מהאולפן). ערבית קריינות — כצבע דור
 בבית הראשון במקום הזוכה מספרד, ישיר שידור

.4 בבית הראשון במקום הזוכה מול 2

 בצבע, שידור — 8.30(
 לועזית). ומזמר מדבר

לועזיים. להיטים בתוכנית

מבט :חדשות י•
מה שחור־לבן). - 9.00(

בקירוב. שעה בת חדשות דורת

 על בלש מותחן: י•
שידור — 10.30( הגל

אנגלית). מדבר בצבע,

ראשון יום
27. 6

מופע חי: שידור #
שי — 8.03( מילחמתי

עב מדבר בצבע, דור
רית).

דאלאס :והגמן גריי
10.00 שעה ראשון, יום

ממ אלחוט קשר הכותרת תחת
 בהרפתקותיו בלש־הרדיו שיך

הסימפטיות.

 :קומית סידרה #
 שידור — 11.20( שלי

אנגלית). מדבר כצבע,
ה הקומית בסידרד, נוסף פרק

 נופך הכותרת תחת בריטית,
נלסון. של

מבט :חדשות י•
מה שחור־לבן). - 9.00(

בקירוב. שעה בת חדשות דורת

דאלאס :סידרה #
 בצבע, שידור — 10.00(

אנגלית). מדבר
בי תוכנית :בידור י•
שידור — 10.50( דור

 נבחרה טרם התוכנית בצבע).
הטלוויזיה. אנשי בידי

י1ש יום
6 .2 8

 מופע חי: שידור י•
שי — 8.03( מילחמתי

עברית). מדבר בצבע, דור
מבט :חדשות +

מה שחור־לבן). - 9.00(
בקירוב. שעה בת חדשות דורת
 מתח סרט :מותחן #

 כצבע, שידור — 10.00(
 נבחר טרם אנגלית). מדבר

הטלוויזיה. הנהלת בידי

בי מופע :בידור י•
 שידור — 10.50( דורי

אנג ומזמר מדבר בצבע,
עדיין. ידוע לא לית)•

שי יום שלי
6 .2 ״ 9

 מופע :חי שידור •
שי — 8.03( מילחמתי

עברית). מדבר כצבע, דור
מבט :חדשות •

מה שחור־לבן). - 9.00(
בקירוב. שעה בת חדשות דורת

בי תוכנית :בידור •
 שידור - 10.00( דור

אנג ומדבר מזמר בצבע,
נבחרה. שטרם תוכנית לית).
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