
רביעי יום
8 .4

 הדוכסית :סידרה •
 — 8.03( דיוק מרחוב
אנ מדבר כצבע, שידור
 הן! כל בעד הפרק גלית).

 של היפה אשתו על מספר
ה ועשיר מבוגר אריסטוקרט

 ו־ צעיר ברוזן במלון פוגשת
 לואיזה את ומעמידה יפה־מראה,

בעיות. לפני
 אורח :קולנוע סרט •

 שידור — 10.05( מהחלל
אנגלית). מדבר בצבע,

חמישי יום
8 .5

סן■ ויוה :תעודה •
 שידור — 0.30( ן פ,־מי

ספרדית). מדבר בצבע,
 בפסטיבלי הבאסקית בספרד
 נערך הקדוש פרמין על־שם

א־ מסורתי. פסטיבל שנה מדי

 דין סינאטרה, פראנק :ביניהם
 אורסולה אקברג, אניטה מרטין,
העלי ברונסון. וצ׳רלס אנדרם

 ארצות- בדרום מתרחשת לה
 ותחילתה 19דד במאה הברית,

במידבר. הנערך בשוד

שבת
8 .7

 לעת (ידיד :סידרה •
ב שידור — 5.02( צרה
אנגלית). מדבר צבע,
 שהוא ג׳קסון געי כאן הפרק

המ פופולארי, שדר־טלוויזיה
 כפושע. עברו את להסתיר נסה
 את מגלה איתו מהעובדים אחד

כס ממנו לסחוט ומנסה הדבר
 10.20(הייגן מותחן: •פים.
 מדבר בצבע, שידור —

שבמר רצח פרשת אנגלית).
 חירשת־אילמת, צעירה כזה

וקור ראשית חשודה גם שהיא
ה רצח. בפרשת פוטנציאלי בן

ח את עליה פורש הייגן בלש
מגל לינדה הנערה את סותו.

 צימב־ סטפני השחקנית מת
בניסיונות מתאמץ הייגן ליסט.

במערכת גבר :חדשה סידרה
8.03 שעה שני, יום

 הוא בפסטיבל האירועים חד
 מספר כך ועל מילחמת־שוורים,

הסרט.
במש חמוש :בידור •

 שידור — 10.20( קפיים
עב ומזמר מדבר בצבע,
 בכיכובו תוכנית־בידור רית).

איינשטיין. אריק הזמר של
 הול- שרלוק :מותחן •
 ווטסון ודוקטור מס

 בצבע, שידור — 11.20(
הבל צמד אנגלית). מדבר

הוויק התקופה בן האנגלי שים
 פרשת עם מתמודד טוריאנית

קיץ. בליל רצת

1[1נוך.־וזועו
8 .6

 :מצויירים סרטיס •
 — 3.00( ודזנאלד מיקי

אנג מדבר בצבע, שידור
בצב מצויירים סרטים לית).

 מ־ המוכרות הדמויות עם עים
דיסני. וולט של עלמו
אר קולנוע: סרט •
 — 0.13( לטכסאס בעה

אנג מדבר בצבע, שידור
 הפיק אולדריץ׳ רוברט לית).
בכוכבים. עטור מערבון וביים

■ * . 56

 הנערה של אמונה את לעורר
אליו.
 שלי :קומית סידרה •

 בצבע, שידור — 11.10(
ה־ הפרק אנגלית). מדבר

 את מעמת האשה של מישפחה
המ עם פנים אל פנים שלי

 אב היותו של החדשה ציאות
נמ הבלתי העימותים בקרוב.

 ואגודת־ה־ איש-המס עם נעים
 למדי, גרועים המקומית בנייה

ל לחותנו ההודעה מסירת אך
ב הקשה המשימה היא עתיד
 ואם חברתו כאשר כה, עד יותר

בידו. מסייעת אינה עוברו

ראשון יום
8 .8

ה ספינת :פיגרה •
 שידור — 8.03( אהבה
אנגלית)* מדבר בצבע,

דאלאס :סידרה •
 בצבע, שידור — 0.45(

 הפרק אנגלית). מדבר
מ ברנס קליף בעוד החקירה.

 לג׳יי- מסביב החבל את הדק
 באסיה, המהפיכה בנושא אר

 האפשרות את ג׳יי־אר בוהן
ולרצות יואינג חברת את לאבד

הירדנית בטלוויניה מומלצות תוכניות
.*• 8 רביע■ ■ום

 של הנפלא עולמו לילדים: סידרה •
 שידור — 3 ערוץ — 5.35( דיסני וולט

 הסידרה אנגלית). מדבר דקות, 30 בצבע,
 עם הקטן המסך אל חוזרת הוותיקה הפופולארית

דיסני. וולט של החביבות הדמויות
 שנית ניפגש אנו :עלילתית סידרה •

 50 בצבע, שידור — 5 ערוץ — 0.10(
 מתרחשת העלילה אנגלית). מדבר דקות,

 אנשי כאשר השניה, העולם מילחמת בעת באנגליה
התוש בריטית. לעיירה מגיעים אמריקאית טייסת

 האמריקאיים הבחורים את מקבלים המקומיים בים
ומת עימם מתיידדות צעירות מעורבים. ברגשות
 שבעליהן שעה ובגידה, אהבה עלילות פתחות

 הרחק משרתים רבות בריטיות נשים של וחבריהן
 קרול יורק, סוזנה הראשיים: בתפקידים הבית. מן

ואחרים. שינון מייקל אוקונול,

■ ■ום 5. 8 .ונמדיש
 — 8.30( קורה מה :קומית סידרה •

 מדבר דקות, 23 כצבע, שידור — 5 ערוץ
 כושית מישפחה בבני עוסקת הסידרה אנגלית).

בארצות־הברית. גדולה עיר של בפרבר עניה
6. 8 שיש■ □1׳

 — 8.30( פסק־זמן :קומית סידרה •
 מדבר דקות, 23 בצבע, שידור — 5 ערוץ

 ספורט. לנושאה, רומז הסידרה של שמה אנגלית).
 ה־ גיבור האיגרוף. הוא הפעם עוסקת בו הענף

 ומתנשא, יהיר אך מתחיל מתאגרף הוא סידרה
 מנהל־ את הכלים מן ומוציא מאמנו את המשגע
 מוטגיו לי לינדסי, רוברט :בסידרה מככבים עסקיו.

ג׳ונס. וקין
 10.15( המישחק שם :מתח סידרת •

 דקות, 50 כצבע, שידור — 5 ערוץ —
 חברת של יוקרתית סידרה אנגלית). מדבר

 כתב עומד אפיזודה כל של במרכזה יוניברסל.
 ואיומים. סחיטה שחיתות, מעשי החוקר עיתון

 פרג־ כטוני ידועים שחקנים הסידרה כוכבי בין
סנט־ג׳יימס. סוזן פאלק. פיטר בארי, ג׳ין ציוזה.

7. 8 שסח ■ום
— 7.10(יאומן לא :מרתקת סידרה •

 מדבר דקות, 30 בצבע, שידור — 3 ערוץ
 המצולמת פופולארית אמריקאית תכנית אנגלית,).

 מדהימות תופעות קהל. בנוכחות באולפן־טלוויזיה
שו בתחומים עולמיים שיאים יוצאי־דופן, ומעשים

 התוכנית נדירים. וכישרונות לוליינות מעשי נים,
 קרוסבי קתי-לי דייווידסון, ג׳ון על־ידי מוגשת
דרקדנטון. ופראנק

 מוצאי• של הבידור מופע בידור: •
 בצבע, שידור — 5 ערוץ — 0.25( השבת

 הבידור תוכנית אנגלית). מדבר דקות, 35
 וריקודים שירים הירדנית. הטלוויזיה של המרכזית

ידועי־שם. אמנים בהשתתפות

8. 8 ראשון 01■
 50 בצבע, שידור — 3 ערוץ — 7.10(

 מגלמת וגנר לינדסי אנגלית). מדבר דקות,
 בדיוני, מדע של זו בסידרה הראשי התפקיד את

 הפופולארית לסידרה — מין בשינוי — הדומה
 אלקטרוניים חלקי־חילוף מליוניס. תשווה האיש

על־אנושי. כוח לה מעניקים בגופה, שהושמו
9. 8 שו• יום
הביונית האישה בידיוני: מדע *
 העולם מן סיפוריס :לילדים סידרה •

 25 בצבע, שידור — 3 ערוץ — 5.15(
 מאויירים סיפורים ערבית). מדבר דקות,
הנרד היפהפיה — בעולם הילדים ספרות ממיטב

 היידי אדומה, כיפה הגמדים, ושיבעת שלגיה מת,
ועוד. בת־ההרים

 — 10.15( וולקוט מתח: סידרת •
 מדבר דקות, 50 בצבע, שידור — 5 ערוץ

 את מגלם הריס ויליאם ג׳ורג׳ השחקן אנגלית).
 שחור בלש של תפקידו זו. בסידרה הראשי התפקיד

 ברובע הסקוטלנד־יארד מטעם הפועל ג׳מאיקה יליד
שחורים. של

40. 8 שד•;!!• □1•
 — 5.35( לובו השריף :למישפחה •
 מדבר דקות, 50 כצבע, שידור — 3 ערוץ

 האמריקאי השחקן של בכיכובו סידרה אנגלית).
 ו־ שמן שריף של תפקידו את המגלם ווטסון, מילם

ו השריף בארצות־הברית. קטנה בעיירה חסר־מזל
להש מנסים קרטר, וניל קרווין בריאן עוזריו, שני
בהצלחה. תמיד לא אך וסדר, חוק ליט

 הפדרלית העבירה על עונשו את
 ג׳יי־אר על בבית-הכלא. שלו

סחט תרגיל עם גם להתמודד
 החדש. ילדו אם שמפעילה נות

שפרד. קריסטין אשתו, ואחות
 בחייו שעה :דרמה •
 10.35( קריין פרזיפ׳ שד
 מדבר בצבע, שידור —

 כבד). רוסי בהיגוי עברית
 מאת דראמה של חוזר שידור

סטא־ של בבימויו ורונל נינה

 העלילה כאשר צ׳אפלין, ניסלב
ה רקע על מתרחשת הרדודה

 ה־סד. בשנות במוסקבה חיים
 נרדפים ואשתו קריין פרופסור

 רד על־ידי אחרים כאנשי־מדע
 השקפותיהם בשל שילטונות

הליברליות.
 יאומן לא מותחן: •

שי — 11.25( יסופר כי
אנג־ מדכר בצבע, דור

המטריות, איש הסרט דית).

 מיילס, ג׳והן סיר של בכיכובם
קרסון. וג׳ון הילארי, ג׳ניפר

שני יום
8 .9

 גבר חדשה: סידרה •
 •שידור — 8.03( במערכת

אנגלית). מדבר בצבע,
ואינפנטי קומית חדשה סידרה

 במערכת העובד גבר על לית,
מגזין־נשים. של

כ לכודים :סידרה •
 שידור — 10.10( רשת

אנגלית). מדבר כצבע,
 רב־מכר על המבוססת סידרה

ומשתת סטיוונסון ויליאן של
 פיטר ניבן, דייוויד :בה פים

 מייקל הרשי, ברברה גילמור,
ועוד. יורק
 זה :אירוח תוכנית •
שחור־ — 11.00( הזמן
 שבועית תוכנית־אירוח לכן).

 עב־ רם ובהנחיית חי בשידור
רון.

שליש• יום
8 .10

 8.03( רודה :סידרה •
 מדבר בצבע, שידור —

 ל־ מתברר כאשר אנגלית).
 כי לובו, ניק רודה, של מחזרה

חי סף על כזמר שלו הקריירה
 על למעמסה הופך הוא סול,

ואחותה רודה
 :טלוויזיה סרט •

 — 10.00( כזירה מוות
אנג מדבר בצבע, שידור
שח של מעולמם סרט לית).

מיקצועיים. הוקי־קרח קני
בזירה מוות :מדריאטי

10.00 שעה שלישי, יום


