
 גוב, גידי וחבריו, צ׳רצ׳יל שלרביעי יום
 דיוויד שמיר, אפרים לוי, יעל

הירדנית בטלוויזיהמומלצות תועיותואחרים. ברוזה
7 .2 8

האפ הפיל טבע: •
 שיתר — 5.30( ריקאי
אנגלית). מדבר כצבע,

המת הפילים על מספר הסרט
אפרי של העד ביערות גוררים

שם. אחרות חיות ועל קה
 ההד ועד סידרה: •
 0.32( ולי הרפר של ריס
 מדבר כצבע, שידור —

 על המספרת סידרה אנגלית).
 בגיל לבת אם צעירה, אלמנה

תו ולי. בהרפר הגרה העשרה,
מתנכ השמרנים המקום שבי
 חופשיה שהיא משום לה, לים

 הפרק שם מהם. וליברלית
ותחבולות. מזימות
או כר־כוככא :דיון •

— 10.05( בר-כוזיבא
 עברית). !מדבר שחור־לכן,

 בר־כוכ־ מילחמת לקחי על ,דית
ישר במדיניות והריאליזם בא
פרום־ משתתפים: בימינו. אל

שישי יום
7 .3 0

 :מצויירים סרטים •
 — 3.00( ודונלד מיקי

אנג מדבר בצבע, שידור
 עם מצויירים סרטים לית).

 וולט של המוכרות הדמויות
דיסני.
 — השבוע :חדשות י•
 — 8.15( אירועים יומן

עברית). מדבר שחור־לבן,
ה קולנוע: סרט •

 מדרה מסיירה אוצר
אנג מדבר (שחור־לבן,

ה של מהקלסיקה סרט לית).
 על המבוסס האמריקאי, קולנוע
הסוציאליס הסופר מאת רומאן

 זה טראוואן. ב׳ המצויין, טי
אמריק כורי־זהב של סיפורם

ב־ ומאבקיהם. עלילותיהם אים,

יסופר כי יאומן לא :ומיילם הילארי
11.25 שעה ראשון, יום

ישר וד״ר הרכבי יהושפע סור
 מרגלית. דן מנהה: אלדד. אל

 על לחזור נסיון היא זו תוכנית
 בעניין מאלף דיון של הצלחה

 באותו אשתקד שהתנהל זה,
באב). (תשעה יום

חמישי יום
7 .2 9

 מרד המהר״ם :דת #
 שחור־ — 5.30( טנברג

סרט עברית). מדבר לבן,
 איש יהודי, פוסק על מורשה
.13ה־ המאה
ש חיים פולקלור: •

שי — 0.30( (ב) כאלה
עברית). מדבר בצבע, דור
 המייגעת התוכנית של שני חלק

הפול סופר של תולדותיו על
 המפיק, שמוש. אמנון קלור
 בעריכה נכשל אטינגר, עמוס

מישדרים. שני :והתוצאה
 קלפי יצחק כיתר: י•

 — 10.45( וידידים טר
ומז מדבר בצבע, שידור

בידור תוכנית עברית). מר
— 58

 בוגרט, האמפרי מככבים: סרט
אחרים. ורבים יוסטון וולטר

שבת
7 31

 לעת יתד סידרה: י•
ב שיתר — 0,02( צרה
אנגלית). מדבר צבע,

 המלאכים. קבוצת הפרק: שם
 חשד להסיר עוזר הכלב הובו

 ומוכיח כדורסל, קבוצת מראש
 לשריפה הגורם היה הוא שלא

מת שבו באולם־ההתעמלות,
קבוצתו. אמנת
בנסץ :סידרה *

 בצבע, שיתר — 8.30(
 חלום הפרק אנגלית). מדבר
 הרפ־ את ומספר ממשיך שנגוז

המו של המבדרות תקותיהם
התקצי אגף ומנהל גטלינג של
 אנשי ושאר בנסון, שלו, בים

 0.30(חייגן :מותחן #הצוות.
 מדבר בצבע, שידור —

 בסידרת ראשון פרק אנגלית).
 על שתוקרן חדשה מותחנים
אוהב הייגן פול הבלש המרקע.

28. 7 דב-ע• ■ום
8.30( ביחד שנינו :קומית סידרה *

 דקות, 25 בצבע, שידור — 0 ערדן —
 מק- ביל בשם אנגלי תסריטאי אנגלית). מדבר
 והמש- החדשה הסידרה רעיון את הגה ליוורת,
 שנים שעבד טיפוסי, אנגלי רב־משרתים עשעת.

 שזו עד אריסטוקרטית מישפחה של בביתה רבות
 !עבודה. ומחפש לניו-יורק מגיע מנכסיה, ירדה
 אם עשירה, אמריקאית של במודעה נתקל הוא

 את מציג הבטלר סוכנת־בית. המחפשת לילדה,
 מקבלת האמריקאית ואשת־העסקים מועמדותו,

ומ תנאיו כל את מקבלת היא בשימחה. אותו
סיטואצ שזורות בסיז־רה בביתה. אותו עסיקה

 ברקע, השוני מן כתוצאה רבות קומיות יות
האמרי אשת־העסקים בין ובמנטליות במינהגים

 חי אשר הבטלר, לבין וההמונית הגרושה קאית
 אנגלי בית של נוקשה במסגרת ימיו כל את

שמרני.

2. 7 1ל״ע1ת ■ום 9
3 ערוץ — 7.00( כשרונות :כיתר •

ערבית). ומזמר מדבר דקות, 50 —
בשי מגוונים כישרונות בעלי וצעירות צעירים

 את מפגינים ובחיקוי, במישחק בריקוד, דה,
נלהב. קהל לפני מעלותיהם

5. 7 1ע1ט יום 0
9.10( מישפחה עלילתית: סידרה •

 דקות, 50 כצבע, שידור — 0 ערוץ —
 אמריקאית מישפחה עלילות אנגלית). מדבר

 לום־אנג׳לס. בפרברי הגרה הבינוני, המעמד מן
 זד־ בית הבכורה הבת ילדים: שלושה במישפחה

 ללדת להתחתן, בינתיים הספיקה אשר פלוס, 20
 הבן הוריה; לבית ולשוב להתגרש חמודה, ילדה
 עם ומתיידד פעוזר־צלם העובד ,18ה־ בן הנאה

 והפיקחית השובבה ואחותם בשרשרת, נערות
 ברוד־ ג׳יימס הראשיים: בתפקידים .12ה־ בת

 בקס־ ומרדית מקניקול, קריסטי פרנק, גרי ריק,
טר־ברני.

51. 7 שוסת יום
— 8.30( אנג׳י קומית: סידרה *

 מדבר דקות, 25 בצבע, שידור — 6 ערוץ
העש בשנוית עליזה אמריקאית אנג׳י, אנגלית).

 ומצליח, צעיר לגבר הנשואה המוקדמות, רים
 למיגרעת פרט הדעות, לכל מושלמת אשר. היא

 שתי של המוחלטת להשפעתן נתונה היא אחת:
 בנפרד החיה ואמה, ממנה המבוגרות אחיותיה

 קבוע התכנסות מקום ביתה משמש לכן מאביה.
ועצ זמנו חשבון על אחת לא לבני־מישפחתה,

 הראשיים התפקידים את המיסכן. הבעל של ביו
האיס, רוברט פסקו, דינה :מגלמים בסידרה

רוברטס. ודורים סקוט דברלי ספלמן, שרון
6 ערוץ — 0.00( .דוקטור :רפואה •

אנג מדבר דקות, 25 בצבע, שיתר —
 על באנגליה, שהופקה רפואית סידרה לית).
וריפויין. נפוצות מחלות

1 8 ן8נו1דןא יום
10.15(ואשתו הארט :סידרת־מתח •

 דקות, 50 בצבע, שידור — 6 ערוץ —
 בכיכובם קלילה, מתח סידרת אנגלית). מדבר

 אמריקאי כזוג פאוורם וסטפני וגנר רוברט של
בלשיות. חידות הפותר ומפונק, עשיר.

2. 8 וד1< •ום
 עחץ — 8.30(וג׳ון טרי :קומדיה •

אנג מדבר דקות, 25 בצבע, שידור — 0
ת).  בגיל זוג הינם ויידפלד וג׳ון סקוט טרי לי

ול הילדים את לחתן בינתיים שהספיק העמידה
 בדירה קורותיהם על יותר. קטנה לדירה עבור

ש ׳וילדיהם, והישנים החדשים ידידיהם החדשה,
 סידרה תספר זוגם, בני עם מסתדרים יתמיד לא

זו. חדשה

5. 8 ונודיעך יום
 8.30( נשים כץ גבר :קומית סידרה י#
 דקות, 25 בצבע, שידור — 0 עתץ—

 בגיל לבת ואב גרוש גבר אנגלית). מדבר
 נשים. של בירחון יחידי כגבר מועסק ההתבגרות

סוב שממנה אפליה, אותה כאן גם קיימת האם
 שמא או עבודתן, במקומות לעתים נשים לות

 יותר טוב במישרד יחידי לגבר נשים של יחסן
ה הקומית בסידרה כך על הגברים? של מזה

 קארן פרסמן, לורנם של בהשתתפותם חדשה
ואחרות. סורל לואיז ריאן, נטאשה מורו,

 בציד עוסק הוא חיי-הטבע. את
 ש־ איידהו במדינת אי־שם וחי

 חושיו על־פי בארצות־הברית,
הטבעיים.

 לפול גורמת חברו היעלמות
 הוא חייו. דרך את לשנות חייגן
ול מחיי־הטבע, להיפרד נאלץ

 של התרבות הלם עם התמודד
 שאליה סאדםרנסיסקו, העיר
 מגלם אורט צ׳אד השחקן הגיע.

הייגן. פול של דמותו את
 10.40(שלי :סידרה •

 מדבר בצבע, שידור —
 ב־ השלישי הפרק אנגלית).

 בצידה, ששכרה עבודה סידרה,
 הרפתקותי- את ומביא ממשיך

אנג בני־זוג של המוזרות הם
 והיא כרוני מובטל הוא — ליים
כנגדו. עזר

ראשון יום
8 1

דאלאס :סידרה *
 בצבע, שידור — 0.45(

 קריסטין אנגלית). מדבר
ו סו־אלן של אחותה שפרד,

 בעלה, של לשעבר מאהבתו
 סו-אלן לתמונה. שבה ג׳יי-אר,

ה בחברה שוב פוגשת עצמה
נוט לוסי דאסטי. והנכה, קודם

 מיץ/ בעלה, את לראשונה שת
 חומר מוסר בארנם קליף בעוד

 של הסנט לוועדת ג׳יי־אר על
 יו- בובי יושב שבה טכסאם,

 בבדיקה מתחיל ג׳יי־אר אינג.
 לקבל אפשרות של מישפטית

ב רוס, ג׳והן בנו, את לרשותו
 את סוף־סוף פוגש קליף עוד
רבקה. אמו

 לגד אור תעודה: #
כ שידור — 10.35( יים

ואנג עברית מדבר צבע,
. ת)  סרט של חוזרת הקרנה לי

קבו של בישראל ביקור על

 שהובאו בריטיים, אמנים צת
היש מישרד־החוץ של בחסותו

ולא לתרבות והמועצה ראלי
הבריטית. מנות
 יאומן לא מותחן: +

שי — 11י25( יסופר כי

אנג מדבר כצבע, דור
דאל, רואלד של סיפורו לית).

המימריה. איש

שני יום
8 .2

 מזה צא כידורון: •
 בצבע, שידור — 8.03(

עברית). מדבר
 שמונה :תרבותון •
ב שידור — 8.30( וחצי
עברית). מדבר צבע,
ב לכודים :סידרה •

 שידור — 10.00( רשת
 אנגלית). מדבר בצבע,

 המבוססת בסידרה רביעי פרק
 סטיוונסון. ג׳ורג׳ של הרומן על

 רשת־ביון על מספרת העלילה
ויג- הקים שאותה יוצאת־דופן,

ה ערב־מלחמת צ׳רצ׳יל סטרן
 דיוויד כוכבים: השנייה. עולם
 ומייקל הרשי ברברה ניבן,
יורק.

שליש• יום
8 .3

 8.03( רודה :סידרה *
אנג ׳מדבר בצבע, שידור
ת).  עולמה על קומית סידרה לי

יהו ממוצא צעירה גרושה של
ו חוויותיה על בניו־יורק, די
אותה. הסובב על

דאלאס
9.45 שעה ראשון, יום


