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שני יוםראשון יום
 (ירדן, המלאכים •

נח סידרה ).1.4)1 ;), ;*רוץ
ב בתי־׳הולים !אחיות על מדה

אנגליה.
 שני (ירדן, כדורגל *

 ו־ 2.30 שעה הערוצים,
 הפת־ לאוהבי חגיגה ).4.0()

 צילומי ישל !וחצי !שעתיים רגל.
 ה־ מ״ש׳חקי ממיטב מישחקים,
 רחבי בכל האחרונים שבועיים

תבל.
מיל השווה האיש ׳•

 כשסטיב גם ).3.00( יונים
 אנושיות !תבונות מגלה אוסטין

 סטיב מזל. לו ׳אין וביוניות, ולא
 על- המגולמת בברברה, פוגש

 לינדה היפהפיה השחקנית ידי
 !שלו, ישן !רומן ישהי!א מארש,
 !שהוא לאחר מתחדש. !והרומן

אל תוקפים מידי !אותה מציל
 !שיחת לפתע מתקבלת מוניים,
ש בדברה, ישל מבעלה טלפון
 ׳בתאונת נהרג כי סברו כולם

 אל !אותה מלווה סטי׳ב מטוס.
 על לידיעה □נוסף ׳אגב, בעלה.
 לקפוץ שניסה הנהרייני הילד
 ל- הגיעו אוסטין, סטיב כמו

 רשיות-השידור דובר מיישרד
נזע מהורים אחדים טלפונים

לנ מנסים ילדיהם אשר מים.
עצ .את !ומסבנים כסטיב, הוג
 לעדנה סיפר ההורים !אחד מם.

 כי בפועל, הרשות דוברת חפץ,
בנק ׳לסניף להיכנס1 יניסה יבנו

הישראלי הסיג
מנן! גרץ

 !שעשה כמו !לזכוכית, מבעד
מסרטיו. ׳באחד !אוסטין סטיב
 הדמאדן(שעה חידון •

 ׳נועד היום של הפרק ).7.35
 מיצים לשיני במייוחד כאילו

 יוסף המנהל הערבית, ׳במחלקה
 סליס התוכניות ומנהל בראל

 — הסלחנות נושאו: פתאל.
ו !ולנטור לנקום לאדם לו אל

וסלחן. ׳ויתרן להיות עליו
 ).8.05( שכת כאה •

 להופיע הזמרות,הזוכות מעטות
 ארבעה !תוך ׳פעמיים בטלוויזיה

ה מופיעה גלרון נורית ימים.
 השלישי וביום זו בתוכנית ערב

רחל. בשירי ,בקרוב
 ).0.20( קירי מארי ס

ילדו על מספר הראשון הפרק
ה־ על בפולין, קירי של תה

פוטר דה־ קירי:
9.20 טעה

 שילה הראשונה הנכזבת אהבה
׳בע עם הראשונה פגישתה ועל
 ה־ מגלמת מארי את פייר. לה,

פוטר. לה ג׳יין ׳שחקנית
 שני (ירדן, קוג׳אק י•

 יאפשר .(!).15 הערוצים,
האח הדקות חמש על לוותר
 מיד ולעבור השבוע !של רונות

הקרח. הבלש את לראות

והמצאות חידושים •
חד דברים של !שילוב ).0.30(

 תחת ושנות ׳המצאות עם שים
המידע הדיס. הפל הכותרת:

בי :מרגל־׳בקן־אווזים המציא
 לקן ׳המוכנסת ׳אלקטרונית צה

ה ׳תנאי את ובודקת ׳אווזים
התוכ מביאה כמ׳ו־כן דגירה.

ו לעיכוב חדשה ׳שיטה נית
 ׳שהם כדי תפוחים, גידול האטת
 בחלק יותר. מובחרים ייצאו
 בת ׳אלקטרונית המצאה :הישן

תפוחי־אדמה. למיון שנים, 10
 כר־כוככא מרד <•

 ספורט, ׳חבט !במיקום .(!).00(
ה ׳בספורט ׳נוסף פרק יוקרן
 שיל־ :שניה מזה החדש, לאומי

 ימיה יכיל ׳והאדרת הלאומנות ה׳וב
 באב ט׳ ליל בבית״ר. ׳שקשור

 מרד הערב. ׳של התירוץ הוא
׳ל שינה 50 !שפרץ !בר־בופבא,

ב הסתיים הבית, חורבן אחר
 של היסטוריונים ביתר. כפר

 20ה־ המאה ישל ואלה ב״ת־ש׳ני
 של ׳בהנחייתה יחדיו חוברים
ל כדי זמר, חנה דבר, עורכת

 דויד הפרופסור המרד. את נתח
 משעשעת דמוית ׳שהוא פלוסר,

!ב העברית באוניברסיטה הן
 על מופיע כשהוא והן ירושלים

ה עם יחד ייתאר הקטן, המסך
ה ואת גפני ישעיהו היסטוריון
 ׳ארץ־ ואת הרומית אימפריה

 סגן־ י׳מים. אותם !שיל ישראל
 מרדכי הפרופסור (מיל.) ׳אלוף

 ייתיאר צבאי, פרשן שהוא גיחון,
ה ישל הצבאיים המהלכים את

מרד.
ה ).10.15( ירמיהו •

ה בשידורי הבולטת תוכנית
הסימפוניה היא הערב של אבל
 ברנשטיין, ליאונרד של 1 מס׳
 ירו־ הסימפונית התיזמורת עם

 רודן. מנדי ישל בניצוחו ׳שלים,
טורל. ג׳ני :הסולנית

ברנשטיין ירמיהו:
10.15 שעה

רדן. • ה שלוח ■מאחר י
ו מצומצם בישראל שידורים

 ■באב, ט׳ ׳בגלל ביותר, מוגבל
למי ירדן, ׳תוכניות כל להלן

במקום ירדן

 ,5.00 ׳שעה הערב. צם !שאינו
ליל התוכנית הערוצים: !שני
 ,7.30 שעה ,הבוער. הסנה דים

 ׳אמריקאית קומדיה :6 ערוץ
 בנייד צעיר זוג על רודה, בשם
 ה־ : 6 ערוץ ,8.05 !שעה יורק.

לונ המצויי׳נת האנגלית ■סידרה
 ערוץ ,9.00 שעה דיקנס. של דון

שעה באנגלית. ׳חדשות : 6
הבי תוכנית :6 ערה ,9.15
ה מוצאי של הבינלאומית דור

הערו ש׳ני ,10.20 שעה שבת.
סי דה־פולק, ואן פיטר : צים

 קורותיו על ואנגלית מתח דרת
הולנדי. בלש של

).5.30( הדיר סוף •
 ב־ ׳לט׳ תוכנית טלפלא, ׳במקום

 היה בערב ׳אתמול ׳כיעוד יאב•
 שרה ׳המפיקה מנסה משעמם,

 ב־ הילדים את לעניין גינור
ב ׳ברומאים היהודים מילחמ׳ו׳ת

המנ יוסף, בן־ ספי של עזרתם
שמריה ידין, ייגאל את חה

מילחמות
וגוטמן יזין

 הארכי־ בן־דרור, ורב גוטמן
ומחו פגישה זו !תהיה ׳אולוגים.

 ואחרי לגוטמן, י׳דין בין דשת
!ארכיאולו שיני בין !שהיחסים

 מצדה בחפירות הורעו אלה גים
 ׳גוטמן, שינה. 15 לפני ידין של

הארכיאו מהבחינה ש״גילה״
 הצידה ׳נדחק !מצדה, ׳את לוגית

 עיתונאים וצבא יידין על־ידי
 ולמרות למצדה, עימיו ושהביא

 של חפירותיו תוצאות זאת
 הי־ !במצדה ׳סגן־ראש־הממשלה

ל לב לשים כדאי אפסית. ׳תה
 בתוכנית, שיוצג הסרט במאי
רבות. מבטיח הוא גיתאי. עמום
).8.00( המוזר הזוג •

 (שעה והגיטרה בועם •
 מאת־ הוזזה התוכנית ).0.15

 יוה־ באב, ט׳ בגלל להיום מול
 חנן הוא השבוע של ׳אורח
ה מחלקית מנהלת !אגב, יובל.

 עתה שוקלת סופר אסתר ילדים
 לסידרה נוספים פרקים הפקת

 עד עצומה. בהצלחה שזכתה יזו,
 בתיפגון, ׳נמצאים או צולמו, יכה
 סופר ׳של וכוונתה פרקים, 10

 ההצלחה גל על לרכוב היא
שעו 10 עוד וליצור הסוף עד

רים.

 כעפרות המידחמיה
שעה ,0 -----

• ׳
(ירד.

 חומר של טוב שילוב ).8.10
עלילתית. בסידרה דקוטנטארי

ערוץ

 !המאורעות בעקבות באחרונה,
 מה כל נעשה בדרום־אפריקה,

 או־ ובשיעבוד בעבדות !שקשור
היש בטלוויזיה רק לא ■פנתי,

אפ דרום אל (מבט ראלית
הירדנית. בזו גם אלא ריקה)

 קטן מסך גדול מסך •
סו נפרד מנור אהוד ).8.30

 את להביע כדי מהתוכנית. פית
 מנור הכין הפרידה, על צעדו

ה בסירטי פרידות על ׳תוכנית
מנור ׳של מקומו !את קולנוע.

ומיינארד ג׳ונסון סתיו: אהבת
10.00 שעה ראשון יום

 בסידרה הגדולים הנעלמים ואחד
 שני של הגרושות שתי הוא

 בעזרת זה, בפרק הגיבורים.
 פרשת מוצגת ״פלאש־בקים״

 אשתו עם פליקם ׳של ההיכרות
בענ נם כי ומיסתבר לשעבד,

יד.״ לאוסקר ״היתד, זה יין (יר האהבה ספינת #
 ).8.10 שעה ,0 ערוץ דן,

 המו־ ביותר הטובה הקומדיה
הטלווי מסכי מעל עתה קרנת

 אנגלית, וליודעי באיזור זיה
 על־פני אותה להעדיף כדאי
בישראל. המשודר המוזר הזוג
 ).8.30( להיט עוד *
ה להרוס ישתדל בן־זאב דורי
ה האמ׳נים מטובי כמה ערב

 הזמרת יופיעו בתוכנית זרים.
לה ארמטרידינג, ג׳ון המצויינת

ג׳ון. ואלטון הבקארה אבבא, קת
 .(!).30( שני מכט ׳•

 זד הכ׳תב ׳שהכין כתבה סביב
 נימים הטלוויזיה, שיל חל-אביבי

הקרקעות שוד על מישעד,
 ).10.00(סתיו אהבת •

בעי התפרסם שעבר בשבוע
 הנהיגה ׳שעורי מחיר כי תונים

 אם השעור. לירות 125ל־ עלה
 אין !באנגליה, כזה המציב הייה
 את ליצור היה שאיחאפשר ספק

 אהבת השבועית, הדראמה
 שאר שבין זקנה, אשד, סתיו.

 לוקחת היא ׳שלה העיסוקים
 עם לשוחח כדי ׳נהיגה ׳שעורי

 !וכבד, טוב סרט הנהיגה. מורה
 ג׳וו־ סיליה השחקנית שבמרכזו

 וביל הזקנה, ואת המגלמת סרן
הנהיגה. מורה הוא מיינארד

 יצחק צה״ל, גלי !איש ירש
נר. בן־ (״!איציק״)

 (ירדן, חוזר המלאך •
 ה,צ- ).0.15 הערוצים, שני

 אוגילבי, יאן של גת־הבכורה
המל מור, רוברט של כיורשו

ש בשבוע עברה המקורי, אך
 כי ספק ואין כהצלחה, עבר

 צופים קהל לה רפשה יהסידרה
בישראל. קבוע
 אלכסנדר ג׳וליאן י•

 גיטארה של יום ).0.30( כרים
המפור הגיט׳אריסט בטלוויזיה.

 ועל חייו על מספר ברים, סם,
 אנגליה שבצפון !שלו החווה
 30 תמימות. דקות 50 במשך
ל מוקדשות הדקות 50 מתוך

 לראות אפשר בשידור נגינה.
 מש- שלו, בגן עובד ברים את
ב מוסיקה. וכותב קריקט חק

 מעסיק שלו החווה של אורווה
 מייוחד בונ׳ה־גיטאריות ברים

 ובכג־ רומאנילס, חוזה משלו,
 עורך הוא שלו הכפר של סיה

קונצרטים.
(שעה חוקרת הבולש י•

ד האסקינס המפקד ).10.20 נו

מציל דגן
זזאסקינס זו8

ש בעת חם, על ״כאילו״ פס
 ו־ מפושעים, שוחד מקבל הוא
ל ומצליח להגנתו י׳וצא ריגן

מלכודת. זו שד,״תה הוכיח

15. 8

שלישי יום
5( טלפלא 4 במים־ ).30.
 יובא סרט עושים התכנית גרת
הטל ׳של המצחיקן ׳של .שיר

 9ו־ טלי־כותרת כוכב וויזיה
 :השיר ׳שם שלו. מאיר בריבוע,

הצלם״. ״׳שיר

8( כריבוע 0 • ה ).00.
 ׳אומנם צפיר טוביה ■יצל תוכנית
 מהקרי על־פי עדיין, עומדת
 סולם בראש הקהל, דעת וסיקרי

מכ פי על אולם הפופולאריות,
 ל׳לישכת ׳המגיעים צופיו ותבי

ירי חלה היסידור, רשות דובר
מ בה. בצפייה משמעותית דה

 לא שהתוכנית שברור כיוון
 ׳הצופים כי נראה ברמתה, ירדה
לנ ׳וכדאי ממינה, עייפו פשוט

שלי. הסוד לזה לשוב סות

נירגד :רחל שירי
■ 9.30 שעה

 (ירדן, אונידין קו ׳•
 על-פי׳ ).8.10 שעה ,0 ערוץ
 בארץ, בבתים הסלון שיחות
 זוכרים עדיין רבים כי !נראה

 ו׳הסידרד, אונידין, :את ואוהבים
 בפופו־ זוכה בירדן המתחדשת

בישראל. גם ירבה ׳לאריות

).8.30( כל־כו־טק •
 (״דני״) ׳דניאל התוכנית, מגיש
 על־פי במילואים. נמצא פאר,
 ל־ הטלוויזיה יבין מיוחד הסדר

 פאר מקבל הצבא, !שיל׳טונות
 בבוקר ■שלישי יום מדי חופשה

 כל־בו־ את ולהקליט לבוא כדי
 ההקלטה אחרי מייד וחוזר טק,

לצבא.
 (ירדן, הכתר מישפט *
 גם ).0.15 הערוצים, •טני

 בסי־ צופים בישראל עיורכי־דין
 מי-ספטים המביאה זו, דרה

 המיש־ בהיסטוריה ׳מפורסמים
 הם ׳כאשר !אנגליה של פטי׳ת

ביד-אמן. לטלוויזיה מומחזים

).0.30( רחל שירי !>
 דיין, אחרונה התוכנית, מפיקת
לק שינויים בה לערוך רצתה

 השידור ד,׳•סיני. השידור ראת
חוד במיה לפני היה הראשון

 !אסרו בטלוויזיה !אולם שים,
 דיין, לדעת כן. לעשות עלייה

קיטעי מלבד מצויינת התוכנית

לחתור 1דצ
שוזר אח

 שמר. נעמי הזמרת של ההנחייה
 לשמר, נוסף מופיעים, בתוכנית

 יהודית אהרון, שלומית ׳והיטב,
ה וכוכבת גלרון נורית רביץ,

ה נירגד. לירון הלהקה, סרט
 אתר היא רחל שירי של הצלחה

צולמה התוכנית :הצילומים
 שעל ירח בית הביוטאני בגן

הכינרת. ׳שפת

בא- ).10.20( כארטה •
 שומיר־׳ראש עצמו מוצא רטד,
 על ׳להגן כדי וזאת פושע, של

מחבריו. !אחד ■שיל הטוב ישמו


