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 אי-האלמוגים הרפתקות: סידרת •
 — בצבע שיתר — 3 ערוץ — •<>15(

 חדשה סידרה אנגלית). מדבר דקות, 25
 של קורותיהם על האוסטרלית, הטלוויזיה בהסקת
 אחרי המגיעים טובעת מאוניה ניצולים שלושה
שומם. אי אל רבות תלאות
 ערוץ — 9.30( היאבקות :ספורט •

 מדבר — דקות 40 — בצבע שידור — 3
 ורביעיות בזוגות היאבקות תחרויות אנגלית).

 היאבקות אלוסי בהשתתפות נלהב, קהל לסני
ומארצות־הברית. מאירופה

5. 5 י1דע4ח יום
 של הנפלא סולמו :לילדים סידרה •
 שיתר — 3 ערוץ — 0.20( דיסני וולט

אנגלית). מדבר — דקות 50 — כצכע
 המסך אל חחרת הוותיקה הפופולרית הסידרה

 מעולם דיסני, וולט של החביבות הדמויות הקטן.
מקסימה. ואנימציה אנושיים סיפורים והצומח, החי

 ערוץ — 8.30(מאגי :קומית סידרה •
 מדבר דקות, 25 — בצבע שידור — 0

 מן מישפחה אודות קומית סידרה אנגלית).
הומוריס בדרך מתארת הסידרה הבינוני. המעמד

 הבעל בין וחילוקי־הדיעות אי־ההבנות את טית
ילדיהם. ולחינוך חייהם לסגנון באשר והאישה

 ג׳ון הרפתקות עלילתית: סידרה •
 שידור — 3 ערוץ — 0.55( סילכר
אנגלית). מדבר דקות, 25 — בצבע
פירא של והרפתקותיהם חייהם על חדשה סידרה

.17ה־ במאה ופורטוגליים בריטיים ומלחים טים
 הצרפתי הכפר אל מסע :תעודה •

 — בצבע שידור — 0 ערוץ — 9.00(
 דוקומנטרית סידרה אנגלית). מדבר דקות, 30

 וההתקדמות בצרפת, הכפריים חיי את המתארת
בחקלאות. החדשה הטכנולוגיה בניצול שחלה

8. 5 1רואןשו יום
 ערוץ — 9.40( 83 קולנוע קולנוע: •

 מדבר דקות, 40 — בצבע שידור — 3
 הסוקרת עצמית, בהפקה תוכניות סידרת ערכית).

 אחרי ועוקבת ובמיזרח, במערב חדשים סרטים
שונים. בימאים של עבודתם ודרך סיגנונם

 מניוד מישפחת עלילתית: סידרה •
 שיתר — 0 ערוץ — 10.15( באמריקה

 אנגלית). מדבר דקות, 50 — כצבע
 של תולדותיה את המתארת אמריקאית סידרה

 בימי לארצות־הברית שהיגרה אירית מישפחה
 והסתגלותה ,1845 בשנת באירלנד׳ הגדול הרעב
הבלתי-מוגבלות. האפשרויות בארץ החדשים לחיים

9. 5 ושני יום

 של הופעתן בידור: •
 שידור — 8.03( החבובות

אנ ומזמר מדבר בצבע,
ה מארחות החבובות גלית).

 כריסטופר השחקן את פעם
 (מח־סופרמן הסרט כוכב ריב,

 הטלוויזיה של לקת־ההגשה
ב מדובר כי לציין ״שכחה״

. חוזר). שידור

6. 5 שחשו יום
 שני — 4.50( צ׳יפס :מתח סידרת •

 דקות, 50 — בצבע שידור — הערוצים
 שני הם שגיבוריה סידרה אנגלית). מדבר

 וילקוקם לארי — קליפורניה ממישטרת אופנוענים
 פרק בכל השחרחר. אסטרדה ואריק הבלונדי

מרתקת. בלשית עלילה מתרחשת
 10.10( הטלוויזיה שבועון בידור: •

 דקות, 50 — בצבע שידור — 3 ערוץ —
 המארח ישיר, בשידור מגזין ערבית). מדבר

וקול תיאטרון טלוויזיה, אנשי בימאים, מפיקים,
עבודתם. על המספרים נוע,

 קרסט פלקון עלילתית: סידרה •
ע שידור — 0 ערוץ — 10.15( ב  — מ

 עלילתית סידרה אנגלית). מדבר דקות, 50
בקליפור קטנה אמריקאית בעיירה המתרחשת

 בין ותככים מזימות ביינותיה. המפורסמת ניה,
 עריצה אשה בידי הנשלטת מורחבת מישפחה בני

 רונלד של אשתו־לשעבר ויימן, ג׳ין (השחקנית
רגן).

 בערכה קטן בית לילדים: סידרה •
 — כצבע שידור — 3 ערוץ — 0.35

 חדשים פרקים אנגלית). מדבר דקות, 50
לנדון. סייקל של בכיכובו הפופולרית בסידרד■

 10.15( קלאסית מוסיקה מוסיקה: •
 דקות). 50 — בצבע שידור — 0 ערוץ —

קלא מוסיקה קיטעי מיבחר המגיש חדש מישדר
בעולם. המוסיקאים מיטב של בביצועם סית

10. 5 דישו4ע יום
 — 4.10( כספורט השבוע :ספורט •

 דקות, 50 — כצבע שידור — 3 ערוץ
 אירועי של מקיפה סקירה ערבית). מדבר
ובינלאומיים. מקומיים ספורט
 — 10.15( דאלאס :עלילתית סידרה •

 דקות, 50 — בצבע שידור — 0 ערוץ
 עם בשנית מתחתן ג׳יי־אר אנגלית). מדבר
 שגרם ברנם קליף של ליבו למגינה סו-אלן,
 החתן וביו בינו מהלומות ולחילופי גדולה למהומה

 קלייטון, עם מתיידדת אלי מיס הנישואין. בטקס
 לדעת כדי ג׳יי-אר של עסקיו אחרי מרחרח ובובי

בשדותיו. המופק הגולמי הנפט את מוכר הוא למי

5 .6
הפו כינוס :ספורט •

ב שידור — 2.00( על
עברית). פרשנות צבע,

 גליק־ שלמה בין טניס מישחק
 מ־ פוסל ומל מישראל שטיין

ארצות־הברית.
הרו קולנוע: סרט •
 באים הרוסים באים, סים

 בצבע, שידור — 9.15(
 של קומדיה אנגלית). מדבר
המצי ג׳ואיסון, נורמן הבימאי

 את וגרוטסקי עקום בראי גה
אנדרלמו הבידגושי. העימות

כ בכיפה שולטים ובהלה סיה
 נקלעת סובייטית צוללת אשר
האמרי ארצות־הברית. לחוף

הרוסים כי משוכנעים קאנים
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באים הרוסים
9.15 שעה

 מזמר בצבע, שידור —
. ת) לי ג וחד ישנים שירים אנ

 וברום ריצ׳רד קליף של שים
ספרינסטין.

דאלאס :סידרה •
 בצבע, שידור — 9.30(

 צופי בעוד אנגלית). מדבר
 מתרגשים הירדנית הטלוויזיה

 וג׳יי- בובי של הירושה ממאבק
 ג׳יי- של החוזרים ונישואיו אר
ה שצופי הרי סו-אלן, עם אר

ב עדיין הישראלית טלוויזיה
 וסר ג׳יי־אר גירושי פרשת סוף

אלן.
 מ■ הנסיך דראמה: #

 שידור —10.20(הומבורג
אנגלית). מדבר בצבע,
 של המעולה מחזהו על מבוסם

 המבוסס פון־קלייסט, היינריך
ה־ במאה שהתרחש אירוע על

מהומכורג הנסיך
10.20 שעה ראשון, יום

5 .10
 שני מבט תיעוד: •

 בצבע, שידור — 9.30(
 של סירטה עברית). מדבר

ש המאבקים על צ׳אזלין לינה
 ברובע ירושלים, חומות מאחורי
הנוצרי.

 מקלץ דון בידור: •
שי — 10.25( בירושלים

 ומזמר מדבר בצבע, דור
 עם מיוחדת תוכנית אנגלית).

בירו שצולמה הנודע, הזמר
קסטל. סירטי הפקה: שלים.
 ייאומן לא מותחן: •

שי — 11.10( יסופר כי
אנג מדבר בצבע, דור

הברי בסידרה פרק עוד לית).
בסיפו העוסקת המעולה, טית
ה תחת הפעם מיסתוריים, רים

ולינגסון. את אוהב אני כותרת

מתוחכם שוד וביטי: הון
10.05 שעה רביעי, יום

הי על מודיע קולינם זה. בנק
 נכנם בבנק, פצצה של מצאותה

 את לפרק כדי לחדר־הכספות
 מערכת־ה־ את עוקף הפצצה,
כס את לרוקן ומצליח אזעקה

ה את ולהעביר הפושעים פות
 הסרט את דון. של לכספת שלל
 והוא ברוקס, ריצ׳ארד ביים

.1971 בשנת לראשונה הוקרן

 — 10.03( משמעות בעלי
אנג מדבר בצבע, שידור
 פועל הוא ברק ג׳ון לית).

עבוד את השונא בית־חרושת
 הוא יותר, שמסוכן ומה תו,

 הוא ביטוי. כושר ובעל נבון
העובדים את להתסיס מצליח

באים, הרוסים
שישי, יום

 ההנהלה של כעסה את ומעורר
 מחלקת המיקצועי. והאיגוד

להיב אותו שולחת כוח־האדם
 זאת ובעקבות רופא, אצל דק

ש בטענה לפרוש נאלץ הוא
 לעבודתו. מתאים אינו מזגו
 .28 בגיל לפנסיה יוצא הוא

 של לטיפולו העניין מגיע עתה
 של קצין־הרווחה נסביט, טום

 את לחקור המחליט המיפעל,
 מככבים בסרט ג׳ון. של טענתו

דמפסי. ופראן לאסאן פאט

ראשון יום
5 .8

8.03( סופ עד :בידור •

שלישי יום

חמישי יום

שיש• יום

רביעי יום
5

 השוד קולנוע: סרט •
שי — 10.05( המתוחכם

אנג מדבר בצבע, מר
ל מומחה קולינס, ג׳ו לית).
 מתקין ביטי), (וורן ביטחון

 בבנק מתוחכמת מערכת־אזעקה
לש מתכונן הוא שאותו גדול
 אוצר — המרכזי יעדו דוד.

פוש לשלושה השייך כספות
למא הקשור עורך־דין עים:
 ד השחור, השוק איש פייה,

 חברתו בינלאומי. סוחר־סמים
 דיוויין דון ושותפתו, לשוד

ב כספת מחזיקה הון) (גולדי

והרו ופראים, אוכלי־אדם הם
האמריק שכל משוכנעים סים
הקומוני האידיאל אויבי אים

ב להוריד מנסים הרוסים סטי.
 ל- מעל הצוללת את מחיר כל

 האיזור תושבי בעוד שירטון,
 הרוסים. נגד כלי־נשק מגייסים

 אלן השחקנים מככבים בסרט
פי ג׳ון ביקל, תיאודור ארקין,

 מרי איב קית, בריאן לאו, לים
 הוקרן הסרט ואחרים. סינט

.1968 בשנת לראשונה

שבת
5 .7

אנשים :דראמה •

ב מביס צעיר פרוסי אציל .17
הפול שווייץ חיילי את קרב
פקו הפרת תוך לארצו, שים
 היא ההפקה לו. שניתנו דות
 בארצות- החינוכית הרשת של

הברית.

שני יום
5 .9

:מקורית סידרה •

 — 8450( קרובים קרובים,
עב מדבר בצבע, שימר
ה בסידרה אחרון פרק רית).
הלימו הטלוויזיה של מקורית

 שבועות במשך שריעננה דית,
 מקורית ביצירה המחסור את
 החל הישראלית. הטלוויזיה של

 ה- למסד שבה הבא מהשבוע
תהילה. סידרה
 9.30( קאז מותחן: •

 מדבר בצבע, שידור —
 בסידרת נוסף פרק אנגלית).
ש הפרקליט של הרפתקותיו

עבריין. היה


