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תת קלי) (גדיים מרגו שירה,
 לסופר אהבתה בשל ממנו גרש

 האלידי(רוברט מרק האמריקאי
מ ינושל הוא וכר קאמינגס)

 לרצוח זומם הוא לכן רכושה.
 קפטן עם קשר יוצר הוא אותה.

מ חבר דוסון), (אנטוני לסגייט
ב עתה העוסק הלימודים ימי

 ובאמצעי בלתי־חוקית, פעילות
 את לבצע אותו מאלץ סחיטה
היצ׳קוק. אלפרד ביים: הרצח. תד: •  דיין קליאו כי

 —10.55( גזלדויי וג׳ייסס
ומז מדבר כצבע, שיתר

 הידועה הזמרת אנגלית). מר
 ג׳יימם והחלילן ליין קליאו
 מו־ של קונצרט מגישים גולווי
קלה. קלאסית ;
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ההו ועד סידרה: *
 6.32( ולי הרפר של דים
 מדכר כצבע, שיתר —

 בסידרה פרק עוד .אנגלית).
ו צעירה אלמנה על המספרת

 הגרה העשרה בשנות לבת אם
ה כותרת שמרנית. בעיירה

ז׳ואן. דון פרק, הדוכסית :סידרה #
 — 8.03( דיוק מרחוב
אנג־ מדבר כצבע, שידור

בשד סוגה חמישי, פרק לית). .

אליבי וקאמינגס: קלי
9.15 שעה שישי, יוס

 יולדת לואיזה כיצד ובו שנים,
 החלטתה למרות בת, לצ׳ארלם
לו. להינשא שלא הנחושה

חמישי יום
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 של נהר תעודה: <•
ב שידור — 0.30( חול

 סרט אנגלית). ׳מהכר צבע,
ומשו שונות חיות על המספר

קריי השחורה. באפריקה נות
אורגד. אריה נות:

ת שב
7 * .2

 לעת ידיד :סידרה •
כ שידור — 6.02( צרה
אנגלית). מדבר צבע,
 ליתום הובו עוזר הבורח בפרק

ל לחזור יתומים, מבית שברח
 הוא שאותם אנשים של חיקם

אוהב.
 להיט עוד בידור: #

 כצבע, שידור — 8.30(
 אנגלית). ומזמר מדבר
הלועזי. הפיזמונים מיצעד

תר: •  סיני אריק כי
שי — 10.20( בקונצרט

 ומזמר מדבר כצבע, דור
ב שנערך קונצרט עברית).

ב בתל-אביב. צוותא מועדון
 כספי, מתי גם משתתפים מופע

 וגרי רביץ יהודית כוהן, נתן
אקשטיין.

שרלהק :מותחן •
 ווטסון וד״ר הודמס

 כצבע, שידור — 11.10(
ה הסידרה אנגלית). מדבר
ה הבלשים צמד עם בינונית
 הפעם למסך. חוזרת נודעים

 תעלומת עם השניים יתמודדו
העיוורת. הפרה
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 :הנפשה סירטי •
שי — 3.00( ודונלד מיקי
אנג מדבר כצבע, דור

חד מצויירים סרטים לית)♦
ה הדמויות עם בצבעים, שים

 וולט של והאהובות מוכרות
דיסני.
אלי קולנוע: סרט <•

כ שיתר — 0.15( בי
אנגלית). מדבר צבע,

 וונדיס טוני נער־השעשועים
הע- שאשתו חושש מילנד) (ריי

 על כלש מותחן: •
ב שידור — 10.30( הגל

אנגלית). מדבר צבע,
 המד בסידרת מאמין אני הסרט

 של סיפורו א׳ת המביאה תחנים
תח של בשירותה העובד בלש

שידור. נת
 שלי :קומית -סידרה •

 כצבע, שידור — 11צ.0(
 נוסף פרק אנגלית). מדבר

 תחת המביא הקומית בסידרה
 עוד נלסון, של נופך הכותרת

ה הבריטי הזוג של מסיפוריו
זו. בסידרה המככב צעיר

ראשון יום
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ה ספינה :סידרה •
 שידור — 8.03( אהבה
 אנגלית). מדבר כצבע,

 הקומית־רד בסידרה נוסף פרק
 העלילות על המספרת מנטית

 ם־ של סיפונה על המתרחשות
אמריקאית. פינת־טיולים

דאלאס :סידרה *
 כצבע, שידור — 0.45(

 ומים ג׳וק אנגלית). מדבר
מתו בהם לחזור מחליטים אלי

 חברת־הנפט להתגרש. כניותיהם
 את לה למכור תיכנן שג׳יי־אר

ד את מתכננת יואינג, חברת ה

היודנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
24. 7 רב־׳ס* יום
 — 4.05( החמאם קומית: סידרה •

 מדבר דקות, 50 — שחור־־לבן — 3 ערוץ
 ״השמן של בכיכובם משעשעת סידרה ערבית).

 אל- גואר הערבית, והטלוויזיה הקולנוע של והרזה״
 כמה לפני הופקה הסידרה אל־ברזאן. וחוסני טושד,
 מתרחשת היא חוזר. בשידור עתה ומוקרנת שנים
 בה, המופיעות והדמויות ישן, תורכי מרחץ בבית
 חתך מייצגות לנער־השליח, ועד בבעל־הבית החל

העירונית. הערבית חאוכלוסיה של נרחב
 שנית ניפגש אנו :עלילתית סידרה ,•

 — כצבע שידור — 0 ערוץ — 0.10(
 מתרחשת העלילה אנגלית). מדבר דקות, 50

אל כאשר השנייה, העולם מילחמת בעת באנגליה,
 ב־ הבריטיים לאיים מגיעים אמריקאים חיילים פי

 למיגור בנות־הברית של המשותף המאמץ מיסגרת
 בני- את מבקבלים המבוגרים האנגלים הנאצים.

 קושרות צעירות בקרירות. אך בשימחד. בריתם
ומת האמריקאיים, החיילים עם רומנטיים קשרים
ובע חבריהן כאשר ובגידה אהבה עלילות פתחות

 מן הרחק משרתים רבות בריטיות נשים של ליהן
הבית.

11. 7 1חמ*ע □1•
 העוז־ שני — צ450(כד חג תוכניות •

 אל־פיטר, חג לרגל מיוחדות חג תוכניות ציס).
 קיר־ ,מצויירים סרטים הרמאדאן. חודש של בסיומו

 ולקינוח, בידור, ותוכניות תיאטרון הצגת קם,
יחסית. חדש אמריקאי קולנוע סרט 10.15ב־
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2.00( ומינדי מורק :קומית סידרה ,•

 צ5- - כצבע שידור - הערוצים שני -
 מכוכב- יצור הוא מורק אנגלית). -מדבר דקות,

 כדי לכדור־הארץ מגיע הוא ״אורק״. הנקרא לכת
 אמריקאית נערה בגי־האדם. התנהגות את ללמוד

 אותו ומדריכה בדירתה אותו מארחת מינדי בשם
 בחיי ולהתנהגותם אנוש בני לרגשות הקשור בכל

 ומשעשעות. רבות קומיות סיטואציות היום־יום.
דאובר. ופאם ויליאמם רובין :הראשיים בתפקידים

1.*/ 7 עו(בח יום
 ערוץ — 0.35( היאבקות : ספורט •

 מדבר דקות, 40 — כצבע שיתר — 3
 ורביעיות בזוגות היאבקות תחרויות אנגלית).

 בתחרויות משתתפים להלהיבו. שקל קהל לפני
 וארצות- הרחוק המיזרח מאירופה, היאבקות אלופי

חברית.
6 ערוץ — 10.15( קולנוע: סרט •

קול סרט אנגלית). מדבר כצבע, שידור -
הקולנו הקלסיקה ממיטב אנגלי או אמריקאי נוע
קולנוע. סירטי פסטיבל במיסגרת עית

 המציגה פטפטת תוכנית עוד
תר של אי־קיומם את לצופה

ישרא־ ותיאטרון ספרות בות, כ לכודים : סידרה •
 שידור — 10.00( רשת

 אנגלית). מדבר כצבע,
 המבוססת בסידרה שלישי פרק

 סטיוונסון. ג׳ורג׳ של הרומן על
 רשת־ביון על מספרת העלילה
 צ׳ר- וינסטון שהקים עצמאית

ה העולם מילחמת ערב צ׳יל,
 למיש- מינויו קודם עוד שניה,

מ בסידרה ראש-הממשלה. רת
 ברברה ניבן, דיוויד ככבים:

יורק. ומייקל הרשי
 זה אולפן: תוכנית *
 שחור־ — 11.00( הזמן
 ייצוגית אירוח תוכנית לבן).

הישראלית. הטלוויזיה של

שי יום שלי
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 8.03( רודה :סידרה +
 מדבר כצבע, שידור —

 על קומית סידרה אנגלית).
צעירה. גרושה של עולמה
 כולכוטק :צרכנות •

מד שחור־לכן, — 0.30(
הצרכ תוכנית עברית). בר
 הישראלית, הטלוויזיה של נות
 הכדורגל שדרי ישוחחו לא בה

 על לבנשטיין ודני גינת רפי
 של הטלוויזיוני הדיווח מחדלי
העולמי. הגביע משחקי

_ _ _ 9 9 _

 סו־ פוגשת בינתיים בו. קמה
 בעוד קלינט, של באשתו אלן

 מציג לזלי של שבעלה־לשעבר
 רגע ג׳יי־אר. לפני כישוריה את
 אר לג׳יי סו־אלן בין פיוס של

 ידיעה מגיעה כאשר מסתיים,
 של באחותה הקשורה מרעישה
קריסטין. סו-אלן,  יאומן לא מותחן: •

שי — 11.25( יסופר כי
אנג מדבר כצבע, דור

ה מסיפורי אחד עוד לית).
 רו־ הסופר של המיוחדים מתח
דאל. אלד

כרשת לכודים והרשי: יורק
10.00 שעה שני, יום

שני יום
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 מזה צא בידורון: •
 בצבע, שידור — 8.03(

עילגת). עברית מדבר
פר נושא תשבצים שעשועון

סים.
 שמונה תרבותון: •
כ שידור — 8.30( וחצי
עברית). מדבר צבע,

2. 7 !־**!ןו? יום 5
 יום של הבידור תוכנית בידור: •

 כצבע, שידור — 6 ערוץ — 0.00(ראשון
 בידורי מופע צרפתית). מדבר דקות, 60

ו זמרים הכולל הצרפתית הטלוויזיה של מרשים
הראשונה. השורה מן רקדנים

10.15(ואשתו הארט :מתח סידרת #

ומיינדי מורק
2.00 שעה שישי' יום

 דקות, 50 — כצבע שידור — 6 ערוץ —
 רד עם משעשעת סידרת־מתח אנגלית). -מהכר

הראשיים. בתפקידים פאורם וסטפני וגנר ברט

2. 7 ,ש! □1' 6
 — 10.15( וולקוט : !מתה סידרת •

 מדבר דקות, 50 כצבע, שידור — 6 ערוץ
 ניצבת זו חדשה סידרה של במרכזה אנגלית).

 ג׳מאי־ יליד צעיר בריטי קצין־מישטרה של דמותו
 הריס). ויליאם ג׳ורג׳ (השחקן וולקוט, בשם קה,

 חקירת הוא הסקוטלנד־יארד עליו שהטיל התפקיד
 נאבק וולקוט שחורים. של ברובע חמורים פשעים

 לגבי למפקדיו שיש השלילית בדיעה אחד מצד
חש של ביחס ומאידך וכישוריהם שחורים צעירים

השחורים. הרובע תושבי מצד ועוינות דנות

2. 7 י1"/ו7ש יום 7
 מידלנד גבעות סודות רב-מכר: •

 50 כצבע, שידור — 0 ערוץ — 10.15(
המת עלילתית סידרה אנגלית). מדבר דקות
ועשי שתלטנית סבתא אמריקאית. בעיירה רחשת

 כדי אחת יד עושים כספה את החומד ובנה רה
 צעיר עם 17ה־ בת הנכדה של ליחסיה קץ לשים

 בגידה, של פרשיות נחשפות כך כדי ותוך עני
המתבגרים. הנערים הורי בין • ואהבה


