
רביעי יו□
8 .18

 ההר רעד :סידרה •
 6.32( ודיי הרפר של דים
מדבר בצבע, שידור —

 המחלות על ,והשמאות האהלות
 או־ אריה : קריינות המוות. ועל

 :הכורסה תיאטרון •רגד.
 ;׳יימס ג׳סי של סיפורו

 כצבע, שידור — 11.05(
 של סיפורו אנגלית). מדבר

 בחיל- ספינה אל המגיע טירון
מוקדמת הכנה בלי ונכנס היס

 על המספרת סידרה אנגלית).
 בגיל לבת אם צעירה, אלמנה
 שם וליי, בהרפר הגרה העשרה
מ לד. מתנכלים המקום תושבי

 וליברלית חופשיה שהיא שום
מהם.
 הדוכסית :סידרה •

 — 8.03( דיוק ©רחוב
אנג מדבר בצבע, שידור
 צרורות צרות הפרק לית).

ה אשתו של בביקורה עוסק
בבית־המלון. סטאר של חוקית
 זרים קולנוע: סרט •

 שהור — 10.00( כרכבת
 אנגלית). ©דכר לכן,
 במתח, הקלאסיקה מסרטי אחד

המ היצ׳קוק, אלפרד בבימוי
 ה־ מחבר של סיפור על בוסס

 צ׳נד- רייסונד הנודע, מותחנים
 לניו־ מוושינגטון ברכבת לר.

 (רוברט איש־חברה פותח יורק
 כוכב־טניס עם בשיחה ווקר)

 זה שנפרד גרינג׳ר), (פארלי
ו אלידט) (לורה מאשתו עתה

 (רות אחרת באשה עתה המאוהב
 שינאתו על מדבר ווקר רומן).
 יהרוג שגרינג׳ר ומציע, לאביו
 את הוא יחסל בתמורה אותו

 גריינג׳ר גריינג׳ר. של אשתו
או ודוחה ההצעה לשמע מזועזע

מ תוכניות יש לווקר אך תה.
 אשתו אחרי עוקב הוא — שלו
 ו־ אותה, וחונק גריינג׳ר של

 כי גריינג׳ר על מאיים אחר־כך
 ימלא לא זה אם אותו, יסגיר

ה המוצעת. בעיסקה חלקו את
א מאבק לכדי מגיעים שניים

 מותו. את ווקר מוצא שבו לים׳
 גריינג׳ר את עוצרת המישטרה

אשתו. את שרצח בחשד

חחיש■ יום
8 .19

סי :.ספרות־ילדיים •
 — 0.00( כראש פורים
עב מדבר כצבע, שידור

 סידרה חוזר). שידור רית,
והפ בסיפורי־ילדים, העוסקת

 מאת הירח על נושבת רוח עם:
 סורגת סבתא לינקלייטר, אריק
 עמנואל ידידי אורלב, אורי מאת
ס ועוד בן־נר יצחק מאת ואני

פרים.
אח מקום : תעודה •
 — 0.30( אדמות עדי רון

 אנג־ מדכר כצבע, שידור
 צולט־ מישפחת בסרק דית).

 קיומו סוד מהו תוהים ריס,
 מעקב ועושרו. הזנסקר עמק של

ב אחת מישפחה אחרי צמוד
על צולטרים, מישפחת — עמק
— £ ■ י 9

 הי על הצוות של הגסים לחיים
סיפון.

שי יום שי
8 .24

 ,3.00( ודונדד מיקי •
נג א מדכר כצבע, שידור
 של בבימויו ריגול סרט דית)•

 פא- של ובכיכובם יוסטון ג׳ון
 פון־סידוב, מקס או׳וניל, טריק

 פרקינס, ברברה בון, ריצ׳ארד
 אנדרסון, ביבי וולס, . אורסון

 סוכני־ביון ואחרים. ג׳אגר דין
 למוסקבה, נשלחים אמריקאיים

ש מיכתב לידיהם להחזיר כדי
ח פוליטי כנשק לשמש עלול
שוב.

ת ב ש
8 .20

10.30( הגן :מותחן •
מדכר בצבע, שידוד —

 מביא סיוט הפרק אנגדית).
סוויר, קרול של סיפורה את

 אביה את שראתה המאמינה
ב ששודרה בכתבת־חדשות

 היא השידור אחרי טלוויזיה.
 פאלמר, והפרקליט הגן אל פונה

בחיפושיה. לה שיעזרו בכוונה
11.20(שדי : קומדיה •
מדבר כצכע, שידור —

 ניצב החותן בפרק אנגדית).
שלו האמיתי המיבחן לפני שלי

 פ־ של אביה אצל ביקור —
לנ המיפגש יביא האם ראן.

בש ניחן אומנם שלי פילתו?
 מי־ מתוך אך ובחריפות, נינות
קוד ושיחת־טלפון קצר פגש
 של אביה כי לדעת למד מים

 כאשר ממנו, נופל אינו פראן
ועוקצני. ארסי בהומור מדובר

ראשון יום
8 .21

 שעת :אודפן תוכנית
 שחור־ — 8.03( כושר
עברית). מדבר דכן,

 תוכניות ארבע מתוך הראשונה
לו ירון של בהנחייתו מיוחדות

מ לבחון תנסה התוכנית נדון.
 לטפחו. וכיצד גופני כושר הו

 לבדוק ינסו התוכנית משתתפי
התעמ כושר, בדיקות בעזרת

 חשיבות את אירובי וריקוד לות
בחיים. הגופניות

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
18. 8 רביע• ם1•

 ערוץ — 10.13( דאלאס :הסידרה +
 מדבר דקות, 30 כצבע, שידור — 0

 דאלאס על המסך ירד שבו בשבוע אנגדית)•
 אך הירדני, המסך אל הסידרה חוזרת בישראל,
 אחרי מתחקה ג׳יי־אר יותר. מתקדמים בפרקים
 אחיו על-ידי שאומץ קריסטן, של בנה עיקבות

 מביאות מצסברורת וראיות פאמלה, ואשתו בובי
!שלו בנו הוא הזה שהבן הכרה לידי אותו
19. 8 חמישי יום

 ערוץ — 1.30( כישרונות בידור: •
 ©דבר דקות, 30 כצכע, שידור — 3

 וצעירות צעירים מפגינים שבה תוכנית ערכית).
 המישחק הריקוד השירה, בתחום כישרונותיהם את

אוהד. קהל לפני והחיקוי,
 ערוץ — 8.30( קורה מה :קומדיה •

 מדכר דקות, 23 כצבע, שידור — 0
 של קורותיה את המספרת סידרה אנגלית)•

 החברה, בשולי החיה עניה, שחורים מישפחת
הקטנות. ושימחותיה קשייה. בעיותיה, על

2. 8 ש*שי □1׳ 0

 דרכה את לפלס מנסה היא אחיותיה. ושתי אמה
 ושתי האם של התכופות ״פלישותיהך העצמאית.

 אך כוונותיה, את משבשות ביתה לתוך האחיות
 בתפקידים לרוב. מצחיקות סיטואציות יוצרות

 ספלסן, שרון האיס. רוברס פסקו, דינה הראשיים:
רוברט. ודודים סקוט דברלי
 — 0.30( מז־צ״ש שד המופע : כידור •

 דקות, 30 כצכע, שידור — 0 ערוץ
המר הבידור תוכנית אנגלית). ומזמר מדבר

 וריקודים, שירים הירדנית. הטלוויזיה של כזית
ידועי־שם. אמנים של בהשתתפותם

שו! □1* 2. 8 רא 2

כבו 10.43( הזעפן :לילדים סידרה •
 מדבר דקות, 20 — הערוצים שני — קר

 זוכרים שעוד בחופשה, לילדים תזכורת אנגלית)•
 שהוקרנה הזו, המשעשעת האנימציה סידרת את

הישראלית. בטלוויזיה בשעתו
 ה־ שני — 2.30( כדורגל :ספורט •

 אנגלית). מדבר דקות, 30 — ערוצים
 הליגה מן קבוצות של נבחרים כדורגל מישחקי

המערבית. ובגרמניה באנגליה הלאומית
 10.15( המישחק שם :מתח סידרת •

 דקות, 30 כצבע, שידור — 0 ערוץ —
 עבודתם את המבליטה סידרה אנגלית)• מדבר

 ב־ גדולה עיתונים רשת של כתבים־חוקרים של
 רמאות מעשי אחרי המתחקים ארצות־הברית,

 :הראשיים בתפקידים ואיומים. סחיטה ושחיתות,
ואחרים. סנט־ג׳ון סוזאן בארי, ג׳ין פרנסיחה, טוני

21. 8 שכח 01■
 ערוץ — 8.30(אנג׳י : קומית סידרה •

 מדבר דקות, 25 כצבע, שידור — 0
שניש עליזה, אמריקאית נערה אנג׳י, אנגלית).

של להשפעתה נתונה אך ומצליח צעיר לגבר אה

 הגדול הפרס :אנימציה סידרת •
 25 בצבע, שידור — 0 ערוץ — 3.15(

 את הסוקרת סידרה ערבית). מדבר דקות,
 :בעולם ביויתר המפורסם המכוניות מירוץ תולדות

הגדול. הפרס
 הפלמינגו דרך :עלילתית סידרה •

 50 בצבע, שיתר — 0 ערוץ — 10.15(
 ש- החברה לורימאר, אנגלית). מדבר דקות,
 אף המתרחשת סידרה מגישה ד-אלאס, את הפיהק

 קטנה בעיירה הפעם אך האמריקאי, בדרום היא
 מפונקת נערה הסידרה של במרכזה טרודו. בשם

 עשירה סישפחה על-ידי בילדותה שאומצה ונצלנית,
 קווין דאף, הווארד :הראשיים בתפקידים בעיירה.

 פיר* ומורגן הרמון מארק בש, ברברה מקארתי,
צ׳יילד.

2. 8 שני יו□ 3
 האהבה ספינת :משעשעת סידרה •

 50 בצבע, שידור — 0 ערוץ — 10.15(
 בסידרת חדשים פרקים אנגלית)• מדבר דקות,

 (קפטן מקלאוד גווין עם הפופולארית הטלוויזיה
חברי־הצוות. ויתר (ג׳ולי) טיוס לורן סטובינג)

* 8 שליש- יום .2
 מפורסמים ציירים מאה :אמנות •

 10 בצבע, שידור — 0 ערוץ — 0.00(
 את הסוקרת סידרה אנגלית)• מדבר דקות,

 בתולדות מפורסמים ציירים 100 של יצירותיהם
האנושות.

 מידלנד גבעות סודות :רב־מכר •
 50 בצבע, שידור — 0 ערוץ — 10.15(

המת עלילתית סידרה אנגלית). מדבר דקות,
 פרשיות וחושפת קטנה, אמריקאית בעיירה רחשת
ומבוגרים. צעירים בין ואהבה קינאה בגידה,

 יאמן לא :מותחן •
שי — 11.20( יסופר כי

 - אנג־ מדבר כצבע, דור
מ ואסטון ג׳ק השחקן לית).

 בו־ מר של אהובתו בפרק ככב
 הזיות בעל איש שהוא טיבול,
 הוא תזמורת. על ניצוח בדבר
(מ אירן צעירה, באשה פוגש

 מא- אן השחקנית בידי גולמת
 להצטרף אותו המשכנעת סיי),

מ הוא שבו מוסיקאלי, לערב
(ב תזמורת צלילי על נצח

 קונצרטים אולם לפני תקליט)
ריק.

22. 8
באהבה :דראמה •

 — 11.03( לוותר צריך
אנג ©דבר בצבע, שידור
בכי טלוויזיה דראמת לית).

 ו- צ׳ארלסון ג׳יין של כובם
ב המופקת קורנאל. שארלוט

ובמת הסקוטית הטלוויזיה ידי
הב הכורסה תיאטרון של כונת
ריטי.

שליש• יום

שני יום

יסופר כי יאומן לא ומאסיי: יאטסץ
12.00 שעה ראשון, יוס

גולדה :סידרה •
 בצבע, שידור — 0.40(

 שני, פרק אנגלית). מדבר
 ראש־הממ־ של בחייה העוסק

 ב־ מאיר, גולדה המנוחה שלה
ה מתקתקה, הוליוודית גירסה

ההיסטו עובדות את מתאימה
 האמריקאי. הצופים לקהל ריה

בר אינגריד : מככבים בסידרה
 (משה גרבר יוסי ג׳קסון. אן גמן,

בי רבים. שחקנים ועוד דיין)
ישראלים.. כמה ניהם

8 .23
 ► אלס־בית :תעודה •

 בצבע, שידור — 8.30(
 שני פרק אנגלית). מדבר
 את המביאה מעולה, בסידרה
 הכתב, של התפתחותו תולדות

 ועד הקדומות התרבויות למן
 איריס עברית: קריינות לימינו.
לביא.


