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ה החץ :סידרה •
 ב- שידור — 6.32( שחור
החץ אנגלית). מדבר צבע,

 עורכים השודדים וראש השחור
 חיצים, בירי תחרות ביניהם

 לקבל יזכה שינצח מי שבסופה
ה והשריד והזהב הכסף את

ב מסתיימת התחרות קדוש.
 ראש נותן הערכה ולאות תיקו׳

 את השחור לחץ השודדים (
 מידיו ומקבל הקדוש השריד

הזהב. את
חד דרמטית סידרה #
מרחוב הדוכסית : שה

כ שידור — 8.03( דיוק
 ג׳ון אנגלית). מדבר צבע,

 את שהפיק מי הוקסוורטס,
ומשרתים, אדוניס על הסידרה

 וגם החדשה הסידרה את הפיק
 שלה. מהתסריטים כמה כתב

מסי לקוחה לסידרה ההשראה
שהחלה לויס, רוזה של פורה

מדיוק הדוכסית ג׳ונס:
8.03 שעה רביעי, יום

 הפכה רצפות, כשוטפת דרכה
 מוויילס הנסיך של לפילגשו
 סידרה זוהי מלון. ולבעלת
 בכיר- עמוסה נוספת, בריטית

 מנורות לסוסים, רתומות כרות
 ושאר ויקטוריאניים בתים גז,

 החברה את המאפיינים אבזרים
ש המאה סוף של הלונדונית

 העשרי. המאה וראשית עברה
 בין הפער בולט זו בחברה

 הבימה שחקנית לעושר. העוני
 דמותה את מגלמת לואיס ג׳מה

 דיוק. מרחוב הדוכסית של
 הערכה, לאות הראשון, בפרק

 בביתו לעבוד לואיזה, מתחילה
 שם נורטון, הנרי הלורד של
 מוויילם בנסיך פוגשת היא
טירל. צ׳רלס ואת

 נש• קולנוע: סרט •
שי — 10.05( קייט קיני
אנג מדבר כצבע, דור

 קול של מצולם מחזמר לית).
 של מחזהו על המבוסס פורסר,
הסו אילוף שקספיר, ויליאם

 פור- הצגה. בתוך כהצגה ררת,
 תיאטרון להקת על מספר טר

 ל- מוסיקאלי ביצוע שמכינה
 קייט על שקספיר, של מחזהו

או המאלף ופטרוקיו הסרבנית
 מקביל, סיפור כאן נרקם תה.
 בחיכוך הנמצא ההצגה כוכב על

 שהיתה הכוכבת, עם מתמיד
 נוסף סיבוך לשעבר. זוגתו
 מפיקי כי שמסתבר ברגע נוצר

 העולם מן כספים לוו המחזה
 הוא הסרט בימאי התחתון.

הרא בתפקידים סידני. ג׳ורג׳
 והווארד גרייסון קאתרין : שיים
קיל.

חמישי יום
6 .10

חידד למדע: מגזין •

 — 0.45( והמצאות שים
 ערבית מדבר שחור-לבן,

 שלוש עברי). תרגום +
 במדע: חידושים על כתבות

 המטאורולוג — בנא גשם גשם
 סופת ומנבא במחשב נעזר

התרח לפני שעתיים גשמים
 על — בחינוך המחשב שותה!

ה בבריטניה חינוכית סיפריה
 חום משאבת במחשב! נאגרת

 המצליחה מיוחדת משאבה —
 פי של ביעילות מים. לחמם

 תוך רגילות, ממשאבות שלושה
אחוז. 200 של חיסכון
קוט־ עודד :תעודה •

 אחר תיאטרון — לד
 מדבר שחור־לכן, — 0.30(

 שחקן קוטלר, עודד עכרית).
מהדמו אמנותי, ומנהל בימאי

 על והמשפיעות הבולטות יות
 עורר בישראל, התיאטרון עיצוב

ה הדרך. כל לאורך מחלוקת
 האמנותית דרכו אח סוקר סרט
 הנוכחי השלב דרך קוטלר, של

 הניסיוני התיאטרון שהוא שלה,
 לברר מנסה הסרט בנויה־צדק.

 תיאטרון, עוד נחוץ מה לשם
 התיאטרון של חשיביתו מהי

המבק חושבים מר הרלוונטי,
 שבה הדרך על המקטרגים רים

 אלה אומרים ומה קוטלר פועל
זו. דרך באהדה הרואים

שישי יום

מומלצות תוכניות
9. 6 ו־גהנו• •וס

 ערוץ — 8.30( המעביד :קומדיה •
 מדבר דקות, 25 כצבע, שידור — 0

 עתיק־היומין המאבק על חדשה סידרה אנגלית).
 כבית־ מתרחשת העלילה ומעבידים. פועלים בין

הדמות את ימינו. של באנגליה קטן חרושת

6 .11
 הנשר :קולנוע סרט *
כ שידור — 0.15( נחת
 סרט אנגלית). מדבר צבע,

 של מתח סיפור על המבוסס
 הייגינס, ג׳ק רבי־המכר, מחבר
 נואש, גרמני ניסיון אודות
 השניה, מילחמת־העולם בשלהי
ברי ראש־ממשלת את לחטוף
 כאשר צ׳רצ׳יל, וינסטון טניה,

 בכפר־קיט לבקר התכונן זה
ב בנושא מטפל הסרט קטן.

 מדובר כאילו גמורה, רצינות
 והצלחתו ממש, של בעובדות

 יצר שהוא המתח במידת נמדדה
 מראש ידעו שהכל למרות בקהל,

השח בין הסרט. של סופו את
 מייקל בסרט: הראשיים קנים
 רוברט סאתרלנד, דונאלד קיין,

 לארי קואיל, אנטוני דובאל,
 אגו- וג׳ני פלזנם דונלד הגמן,

 סטרג׳ם, ג׳ון הוא הבימאי טר.
 כמו רבים סירטי־פעולה שביים

והברי קוראל באו־קיי דו־קרב
הגדולה. חה

דאלאס :מק׳לוסקי
10.15 שטה רביעי, יום

 הנטר, ראסל השחקן מגלם בסידרה הדומיננטית
 הישן, הדור איש המיפעל, של הבעלים בתפקיד
 של למציאות עצמו את להתאים היודע בורגני
 השונים הגורמים בין בהצלחה מתמרן הוא היום.
 מאבק מכל ויוצא לו, ומחוצה המיפעל בתוך

העליונה. על ידו כאשר
 ערוץ — 10.15( דאלאס :סידרה •

 אנגלית). מדבר דקות, 50 כצבע, שידור ,6
 ג׳יי־אר של בנו של אימוצו על המרעיש הגילוי

 בובי, על־ידי קריסטין וגיסתו־לשעבר מאהובתו
 היודעים הסידרה גיבורי כל על רישומו את מטביע

 לאימוץ, הסכמתה את הנותנת סו-אלן, הסוד. את
 מעלליו, בגין בעלודלשעבר על מחדש זועמת

 עם הרומנטיים קשריה חידוש על־ידי בו ונוקמת
 להסתיר כדי מאמץ כל עושה בובי ברנם. קליף

 ואמו, אשתו אחיו, מפני המאומץ הילד סוד את
 הסוד. את תגלה שלא מסו־אלן הבטחה ומקבל

 לג׳יי־אר שדווחו סו־אלן, עם בובי של פגישותיו
 מעוררים גרושתו, של דירתה מול המוצבים בלשים

 סו־א^ן בהסתת המאשימו ג׳יי״אר, של זעמו את
בקלי מפרקליט טלפונית שיחה בעקבות נגדו.

 של המאומץ שבנו לחשוד ג׳יי־אר מתחיל פורניה,
מקריסטין. שלו בנו אלא אינו בובי

שבת
12. 6

10. 6 ■1הומ*ע ■ום
 — 0.10( קרוסינג קינג :דראמה •
מדבר דקות, 50 כצבע, שידור ,6 ערוץ

הירדנית בטלוויזיה
 אמריקאי זוג על מישפחתית דרמה אנגלית).

הרומנ ולבטיהן המתבגרות בנותיו שתי ממוצע,
ושקטה. קטנה אמריקאית עיירה רקע על טיים,

11. 6 *ש■1ע □1■
החבובות :פופולרית סידרה •

 כצבע, שידור — הערוצים שני —12.45(
 חדשים פרקים אנגלית). מדבר דקות, 25

 היתר, וכל פוזי פיגי, מיס קרמיט, של במעלליהם
ידוע. שחקן או זמר פרק בכל המארחים

 הכתר״ ״משפטי :צדק מאזני •
 75 כצבע, שידור — 6 ערוץ — 10.15(

 מיש- המשחזרת סידרה אנגלית). מדבר דקות,
 ומושבעים, שופט עם באנגליה, מפורסמים פטים
 אט־ הנפרשת מרתקת ועלילה ועדים, סניגור תובע

פסק־הדין. הקראת עם ומסתיימת אט

12. 6 ת31ע *ום
 שכת מוצאי של המופע כידור: •

 35 כצבע, שידור — 0 ערוץ — 0.25(
ב וריקודים שירים אנגלית). מדכר דקות,

ידועי־שם. אמנים של השתתפותם
 ערוץ — 0.35( היאבקות :ספורט •

אנג מדבר דקות, 40 כצבע, שידור — 3
 לפני ורביעיות בזוגות היאבקות תחרויות לית).

מ היאבקות אלופי בהשתתפות משולהב, קהל
 קולו אך באנגלית, הפסקול וארצות־הברית. אירופה

 כדי לפעם, מפעם עולה בערבית הקריין של
 את דוברים שאינם למי ומהלכים תנועות להסביר

שקספיר. של שפתו

>5. 6 דוא(ש*ן יום
 שידור ,7.30( כדורגל ספורט: •

 אנגלית מדכר ורבע, כשעתיים כצבע,
פתי טקס של מברצלונה ישיר שידור וערכית).

 מישחק ושל בכדורגל, העולמי הגביע מישחקי חת
 ובלגיה. ארגנטינה העולם, אלופת בין הפתיחה
 הירדנית הטלוויזיה 8.00ב־ יתחיל עצמו המישחק
ה הגביע מישחקי מרבית את תעביר כי הודיעה
 קריינות עם מספרד, ובצבע ישיר בשידור עולמי

 בערוץ יועברו המישחקים רוב האולפן. מן בערבית
.6 בערוץ ומיעוטם 3

>4■ 6 '11ע 01*
 הביונית האשה :בדיוני מדע •

 50 כצכע, שידור — 3 ערוץ — 0.35(
 ה- הצלחת בעיקבות אנגלית). מדבר דקות,
 לי של בכיכובו מיליונים השחה האיש סידרה

 אישה שבמרכזה מקבילה סידרה הופקה מייג׳ורם,
 טיפול היא אף עברה אשר וגנר), (לינדסי נאה

על־אנושיים. וכוח עוצמה לה שהעניק ביוני
 ערוץ — 0.00( כדורגל :ספורט •

 מדבר וחצי, כשעה כצבע, שידור — 3
 של מסוויליה ישיר שידור וערכית). אנגלית

 וברית־המו־ ברזיל נבחרות בין הכדורגל מישחק
בכדורגל. העולם גביע תחרויות במיסגרת עצות

>5. 6 שליש■ יום
 ערוץ — 8.30( כנסץ קומדיה: •

 מדבר דקות, 25 כצבע, שידור — 6
המוכרת. בסידרה חדשים פרקים אנגלית).

 לעת ידיד :סידרה *
כ שידור — 0.02( צרה
אנגלית). מדבר צבע,
 הכלב שבו מסוכן, טיול הפרק
 אח ילדים, לשני עוזר הובו

אח־ לחייהם חשש שיש ואחות,

ראשון יום
13. 6

שני ום
14. 6

שליש• יום
15. 6

 ויצאו מורעל נקניק שאכלו רי
 הובו מביתם. הרחק לפיקניק

 הימצאם מקום את לגלות עוזר
 יוכלו שבו למקום ולהביאם

טיפול. לקבל
ה על כלש :מותחן •

כ שידור — 10.30( גל
אנגלית). מדכר צבע,
 עוד ובו אלי, הקשיבו הפרק

ה הבלש־שדרן של מעלילותיו
 מיקרי- את המפענח חביב,
רדיו. שידורי באמצעות הפשע
ה קומית: סידרה •

 11.20( מחייכת אצילות
 מדכר כצכע, שידור —

 בסידרה אחרון פרק אנגלית).
 הכותרת תחת המעולה, הקומית

 מסופר זה בפרק למסיבה. סיבה
 בעלים, המחליפה הטירה, על

 למסיבה. הגורם שהוא שינוי
ה תינשא האם היא, השאלה
 טירתה את שאיבדה אצילה
טירתה. של החדש לבעל

כ קטן כית :סידרה •
 שידור — 5.40( ערכה
אנגלית). מדבר כצבע,

 על מספר וכאב אהבה הפרק
 להינשא, הרוצים ואלמנזו לורה
 אל־ בהתנגדות. נתקלים אבל
 ומבקש בהחלטתו נחוש מנזו

אביר ובין בינו לבחור מלורה
פתי טקס ספורט: •
העו הגביע מישחקי חת
כ שידור — 7.15( למי

בעברית). פרשנות צבע,
 הפתיחה, ומישחק הפתיחה טכס
ובלגיה. ארגנטינה בין

דאלאס :סידרה •
 כצבע, שידור — 10.15(

 ניסיונותיו אנגלית). מדבר
 כוח צבירת לשם ג׳יי-אר של

 יחסי־הציבור אשת נמשכים.
 בני בקרב תדמיתו את מתקנת
 בובי בין המתיחות דאלאס,
נמשכת. ופאמלה

 ה־ הטירה סידרה: •
 שידור — 5.50( מכושפת

 אנגלית). מדבר כצכע,
 המבוססת בסידרה נוסף פרק

 של מפורסם ילדים סיפור על
נסבית.י אדית
 לויד הרולד : קומדיה •

 מדכר שחור־לכן, — 6.20(
מ קומיים קטעים אנגלית).

 הסרט כוכב של סרטיו תוך
קריינות. בדברי מלווים האילם,

העו גכיע :כדורגל •
 — 0.00( בכדורגל לם

 פרשנות כצבע, שידור
 המישחק סיקור -כעכרית).

 וברית- ברזיל נבחרות בין
המועצות.

טלוויזיונית: דראמה •
— 10.45( יימר אופנה
אנג מדבר כצבע, שידור
 ואחרון שביעי פרק לית).

ה הנהדרת, הבריטית בסידרה
האטום. פצצת ■ממציא על מספרת

רודה :קומדיה •
 כצבע, שידור — 8.03(

נוסף פרק אנגלית). מדבר

רודה הרפר:
8.05 שעה שלישי, יום

 על המספרת הקומית בסידרה
ב טרייה גרושה של תלאותיה

ניו־יורק. עיר
5!3




