
רביעי יום
6 .30

 :טלוויזיה סידרת •
 הרפלי של ההורים ועד
כ שידור — 6.32( וולי

אנגלית). מדבר צבע,
 לבני חדשה טלוויזיה סידרת

אל על מסופר שבה הנעורים,
 בגיל לבת אם צעירה, מנה

 וולי. בהרפר שגרה העשרה,
 וה־ המיושנים המקום תושבי

 • משום לה מתנכלים שמרנים
וליבראלית, חופשייה שהיא

פלינט קובורן:
10.05 שעה רביעי, יום

 ונחל- מסתדרת היא תמיד אך
 עם נעימים לא ממצבים צת

שכניה.
 :טלוויזיה סידרת •

 דיוק מרחוב הדוכסית
 בצבע שידור — 8.03(

 נוסף פרק אנגליית). מדבר
 החיים את המתארת בסידרה

 על ומספרת המאה, בראשית
ש בריטית• טבחית של עולמה
 מ־ הנסיך של למאהבת הפכה
וולס.
 אין קולנוע: סרט •
 — 10.05( פלינט כמו

אנג מדבר ,בצבע, שידור
 ג׳יי־ סירטי על פארודיה לית).

 סוכן־כל־ שבמרכזה בונד, מס
ב הממציא פלינם, בשם יכול

ה השיכלולים כל את עצמו
משתמש. הוא שבהם מדעיים
 האגדי, בונד כמו שלא
 ד,מואיל עצמאי, הוא פלינט
 לשירות עזרה להושיט בטובו
 זה כאשר האמריקאי, הביון

 על מתגבר שהוא תוך בסכנה,
 שלם מרגלים שצבא תעלומות

תכו שאר בין להן• יכול אינו
 גם זוכה הוא המופלאות, נותיו

ה של בלתי־מסוייגת להערצה
במיב־ לו המסייעת הנשי, מין

שעווויה
 את גילתה הלבנון מילחטת

 פרטים מחלקת של מערומיה
 הישראלית. בטלוויזיה קנויים

ב ׳אין כי הבהירה הט-־לחמר,
 סרטים מאגר הטלווייזה בניין

 מילח- של למיקרה ותוכניות
ל אי־אפשר התוצאה: מה.

 ולכן תוכגית־חירום, הרכיב
 תוכניות. של המתמיד השינוי

 נמהלת אחראית זו לשערוריה
 מרים קנויים, סרטים מחלקת

 מחלקת של בסיועה רוטשילד,
 לא הטלוויזיה. של ההגשה

אנ מקבלים מה לשים ברור
 מכספיה שמנות משכורות שים

 רשות־השידור, של המועטים
 לתפקד מסוגלים שיהיו מכלי

החי מצב תום אחרי כהלכה.
 מחדל לחקור הראוי מן רום,

 המצטרף הטלוויזיה, של זה
שלה. אחרים רבים למחדלים

היוונית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
הטל שידורי מתחילים הרמדאן, חודש לרגל

 ימי (מלבד 2.30 בשעה יום מדי הירדנית וויזיה
בבו 10.00ב־ השידורים מתחילים שבהם הששי,

 מצויירים סרטים אחרי־חצות. עד ונמשכים קר)
.2.50 כשעה יום מדי מוקרנים לילדים

ד ם1' 5■ 6 ?|■13ן 0

מיקרי־חירום :לילדים סידרה •
 שידור דקות, 50 — 6 ,3 ערוץ — 4.00(

 אמריקאית, סידרה אנגלית). מדבר בצבע,
 קריאת־ לכל הנענה מכבי־אש צוות במרכזה אשר

 באיתני מאבקם ועל הצוות אנשי חיי על עזרה.
ובדליקות. הטבע
 ערוץ — 8.30( המעביד :קומדיה •

 מדבר בצבע, שידור דקות, 25 — 6
 בית־חרושת בעל על קומית סידרה אנגלית).

 כמזכירה, נאה בלונדית המעסיק וחביב, שמן זקן
 ד,מיפ־ פועלי כל של התעניינות למוקד ההופכת

 מאבקיו את בולטת באהדה מתארת הסידרה על.
העוב ובוועד המיקצועי באיגוד בעל-הבית של

וידידיו. לפועליו דאגתו ואת דים,

1. 7 יעף9*1ת 01׳
 שידור — 6 ערוץ — 5.05( כדורגל •

האולפן). מן ערכית קריינות בצבע,
 במים־ הכדורגל מישחק של מספרד ישיר שידור

 הראשון במקום הזוכה בין השני הסיבוב גרת
.2 בבית הראשון במקום הזוכה ובין 5 בבית
 שידור — 6 ערוץ — 8.50( :כדורגל •

 האולפן). מן ערבית קריינות בצבע,
הכדו מישחק של ספרד, מברצלונה, ישיר שידור

 במקום הזוכה בין השני, הסיבוב במיסגרת רגל
.6 בבית השני במקום הזוכה ובין 1 בבית הראשון

2. 7 שדשו■ יום
 — 4.00( גוואר תחבולות :קומדיה •

 מדבר דקות, 30 שחור־לבן, — 3 ערוץ
 גוואר :שניים שגיבוריה קומית סידרה ערבית).
ה כל את לסדר הנוהג והרזה, הצנום אל-טושה

 במישרד־השי־ שותפו את ובעיקר אותו, סובבים
סי הרבה אל־ברזאן. חוסני מנהלים, שהם דוכים

 אין אם גם מהן ליהנות שניתן קומיות, טואציות
 10כ* לפני הופקה הסידרה השפה. את יודעים
 הצום חודש לרגל בשידור-חוזר ומוקרנת שנים,

חידות. ולחוד להתבדר מרבים שבו המוסלמי,
שי — 6 ערוץ — 5.05( :כדורגל •
 האולפן). מן ערבית קריינות בצבע, דור

הכדו מישחק של ספרד, מברצלונה, ישיר שידור
 ובין 6 בבית הראשון במקום הזוכה בין רגל

.1 בבית השני במקום הזוכה
שי — 6 ערוץ — 8.50( :כדורגל •
 האולפן). מן ערבית קריינות בצבע, דור

הכדורגל מישחק של ספרד, ממדריד, ישיר שידור

 הזוכה ובין 2 בבית הראשון במקום הזוכה בין
.5 בבית השני במקום

ת יום 5. 7 שב
ג׳וחא סיפורי :לילדים סידרה •

 בצבע, שידור ,6ד 3 ערוצים — 3.50(
החידו הבדיחות, ערכית), מדבר דקות, 15
 האגדתית הדמות ג׳וחא, של הקונדס ומעשי דים

ו ביטוי לידי שבאים כפי האיסלאמית, בספרות
לילדים. המיועדת זו, חדשה יומית בסידרה המחשה

 — 0.00( בידיהם חייך :רפואה •
 מדבר דקות, 25 בצבע, שידור — 6 ערוץ

ה אנגלית, בהפקה רפואית סידרה אנגלית).
 הגיעו משעת בחולה הטיפול דרך את מתארת

מועי אינפורמציה לשיחרורו. ועד לבית־החולים
למיניהם. להיפוכונדרים לה

 מוצאי־שכת של המופע בידור: •
 35 בצבע, שידור — 6 ערוץ — 0.25(

ה תוכנית־הבידור אנגלית). מדבר דקות,
 הלועזי. בערוץ הירדנית הטלוויזיה של שבועית

ידועי־שם. אמנים בהשתתפות וריקודים, שירים
.*• 7 האשון1 יום

 שידור — 6 ערוץ — 5.05( :כדורגל •
האולפן). תמן ערבי קריינות בצבע,

 הכדורגל מישחק של ספרד, ממדריד, ישיר שידור
 במקום והזוכה 5 בבית הראשון במקום הזוכה בין

 בגביע השני הסיבוב במיסגרת ,4 בבית השני
בכדורגל. העולם
 שידור — 6 ערוץ — 8.50( כדורגל •

האולפן). מן ערבית קריינות בצבע,
הכדו מישחק של ספרד, מברצלונה, ישיר שידור

 והזוכה 3 בבית הראשון במקום הזוכה בין רגל
.6 בבית השני במקום

5. 7 יום!שד
 שידור — 6 ערוץ — 5.05( כדורגל •

האולפן). מן ערבית קריינות כצבע,
הכדו מישחק של ספרד, מברצלונה, ישיר שידור

 והזוכה 6 בבית הראשון במקום הזוכה בין רגל
.3 בבית השני במקום
שי — 6 ערוץ — 8.50( :כדורגל •
 •האולפן). מן קריינות בצבע, דור

 הכדורגל מישחק של ספרד, ממדריד, ישיר שידור
 במקום והזוכה 4 בבית הראשון במקום הזוכה בין

.5 בבית השני

שי □1׳ 6. 7 שלי
 10.15( רב*מכר : מפורסמים רומנים •

 בצבע, שידור דקות 50 — 6 ערוץ —
 רומנים של לטלוויזיה עיבוד אנגלית). •מדבר

ידועים. שחקנים של בהשתתפותם מפורסמים,

בנסון דלואי:
8.30 שטה שבת, מוצאי

 ה׳ מככב פלינט בתפקיד צעיו.
קובורן. ג׳יימס שחקן

7 .4
 1082 ספרד :כדורגל •
 כצבע, שידור — 5.10(

 שידור בעברית). פרשנות
 ב־ כדורגל מישחק של ישיר

 בכדורגל. העולם גביע מיסגרת
אח יתבררו הקבוצות שמות

הנבחרות. שיבוץ רי
מבט :חדשות •

שחור־לבן). — 8.30(
 בשל מוקדמת, מבט מהדורת
בכדו העולמי הגביע מישחקי

רגל.
ספרד :כדורגל •
כ שידור — 8.55( 1082
בעברית). פרשנות צבע,
כדו מישחק של ישיר שידור

נוסף. רגל
 הזיותיהיטל מותחן: !•

 שיתר — 10.30( קייתי
אנגלית). מדבר בצבע,

 ביחד לאנגליה מגיעה קייתי
 שבו המבודד, בבית אביה. עם
 ועולה חוזרת מתגוררים, הם

יל מימי קייתי של בעייתה
סהרורית. כשהיתה דותה.

שיש■ יום
7 .2

 :מצויירים סרטים •
 — 3.00( ודונלד מיקי

אנג מדבר בצבע, שידור
 ש־ מצויירים. סרטים לית).

המוכ הדמויות הן גיבוריהם
דיסני. וואלט של ואהובות רות

השבוע :חדשות •
 — 8.15( אירועים יומן

 חדשות סיכום שחור־לבן).
השבוע.

ספרד :כדורגל •
כ שידור — 8.55( 1082
בעברית). פרשנות צבע,

מספרד. ישיר בשידור מישחק
 כידורש ;בידור •

 שידור — 10.50( ישראלי
עב ומזמר מדבר בצבע,
 נבחרה שטרם תוכנית רית).

הנה הטלוויזיה. ארכיון מתוך
ימי־ את מנצלת הטלוויזיה לת

 למשלמי להקרין כדי החירום
 ישנות תוכניות השני החצי

שני. בשידור

ת ב ש
7 .3

 :טלוויזיה סידרת •
 — 6.02( צרה לעת ידיד

אנג מדבר בצבע, שידור
 הנוכל, פרידי בפרק לית).

 לגלות למישטרה הובו עוזר
לד מתחפש פעם שבכל רמאי,

אחרת. מות

 בג־ :קומית סידרה •
ב שידור — 8.30( סון

ב אנגלית). מדבר צבע,
 מנסון פוגש השתדלנית, פרק

 •השדולה מראשי אחת בסינטיה,
המעו הפגישה המושל. בבית
עוב בין לחישות של גל ררת

מ כתוצאה המימשל. צוות די
 מערכת מתפתחת זו פגישה

 המסתיימת מטורפת, שמועות
מפתיעה. בצורה
 על בלש מותחן: •
 שידור — 10.30( הגל

 אנגלית). מדבר כצבע,
 המספרת בסידרה נוסף פרק
 רדיו בלש של עלילותיו על

תחנת־ גלי את המנצל בריטי.

 לפענח כדי המקומית, השידור
מעשי־פשע.

 שלי :קומית סידרה •
 כצבע, שידור — 11.20(

 נוסף פרק אנגלית). מדבר
 על המספרת הקומית, בסידרה

 בני־זוג של המוזרים חייהם
צעיר• בריטי

ראשון יום
4. 7

 0.00( מבט :חדשות •
שחור־לבן). —

:טלוויזיה סידרת •

דאלאס :הגמאן
9.35 שעה ראשון, יום

 שידור _ 9.35( דאלאס
אנגלית). מדבר בצבע,
 בובי במעלליו, ממשיך ג׳יי-אר
 לבית־הנבח- במירוצו ממשיך

הנישו בחיי עסוקה ולוסי רים,
שלה. אין

 יאמן לא מותחן: •
שי — 11.20( יסופר כי

אנג מדבר בצבע, ידור
המ בסידרה פרק עוד לית)•
 רואלד של ספריו על בוססת

דאל.

שני יום
7 ,5

 טלוויזיונית דראמה •
 בצבע, שידור — 10.05(

טל דראמה אנגלית). מדבר
 בידי נבחרה שטרם וויזיונית,

הקנויים. הסרטים מחלקת

שי יום שלי
7 .6

רודה :קומדיה •
 בצבע, שידור — 8.03(

 נוסף פרק אנגלית). מדבר
 על המספרת הקומית, בסידרה

 טרייה גרושה של תלאותיה
ניו־יורק. בעיר
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