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רביעי יום
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רוכינזון :סידרה *
 שידור — 6.00( קרזזו

 אנגלית). מדבר כצבע,
 המורכבת בסידרה, שישי פרק

זה. סיפור של שונות מגירסות
ההו ועד :סידרה *
 6.32(ואדי הרפר של רים
 מדבר כצבע, שידור —

 ביילי נערת הפרק אנגלית).
 עלילותיה סיפור את ממשיך

שמ בעיירה עליזה אלמנה של
 הדוכסית :סידרה *רנית.

— 8.03( דיוק מדחום

ה :חדשה סידרה •
 שידור — 11.00( נוכל

אנגלית). מדבר כצבע,
 חדשה, בריטית קומית סידרה

 של בכיכובם פרקים, שיבעה בת
 פאולס מחייבת) (האצילות פיטר

 ניצבות מולם קול. וג׳ורג׳
 אייריס רוזלינד שחקניות, שתי

 הראשון הפרק בלייר. ואיסלה
גיסי, הוא כבד, אינו הוא

שיש■ יום
9 .3

 מיל■ קולנוע: סרט •
— 0.16( המראות חמת

דיוק מרחוב הדוססית פדקנט:
8.03 שעה רביעי, יום

אנג מדבר כצבע, שידור
מ לוטי של הבן הפרק לית).

 המייג׳ור משקיעים כיצד ספר
ב בפזיזות, כספם את ולואיזה

 על מרי עם רבה שלואיזה עוד
גבר. של חסדיו

 רעל :קולנוע סרט #
 שידור — 10.30( יפהפה
אנגלית). מדבר כצבע,
 שהשתחרר פושע של סיפורו
ו למוטב לחזור ומנסה מכלאו
 האסיר־לשע- חייו. את לשקם

 קצין- של לפיקוחו הנתון בר,
נע עם במקביל מתיידד מיבחן,

מס השטנית שתמימותה רה,
 בסרט כפול. ברצח אותו בכת

וטיו־ פרקינם אנטוני :מככבים

חמישי יום
9 .2

 ומעש חזון תיעוד: *
ר — 8.30( חו מד לכן, ש

 שנה מאה לפני עברית). בר
 דה־רוטשי־ אדמונד הברון החל

 במשך בארץ־ישראל. לפעול לד
 וחברת הוא עסקו שנים 75

 הארץ אדמות ברכישת פיק״א
האח השנים 25ב־ ובגאולתה.

 רוטשילד קרן פועלת רונות
 ביניהם חינוך, למוסדות בסיוע

 שהפיקה הלימודית, הטלוויזיה
זה. סרט

אח מקום תיעוד: •
 — 0.30( אדמות עלי רון

 מדבר בצבע, שידור
 עברי). פסקול + אנגלית

 בסידרה ואחרון רביעי פרק
 תחת הבי־בי־סי של זו מעולה

 נודרופוי, של מהרו הכותרת
 נודרום, של סיפורו מסופר בו

 והוא ,6 בגיל למינזר שהצטרף
 שהוא במינזר חייו על מספר

 המסורת ובעלי הגדולים אחד
 הטיבטי. בעולם ביותר הארוכה

 הקיץ, באמצע נערכו הצילומים
 טקסים בו מתקיימים כאשר
 הפעם זו צולמו שכמה דתיים

 צוות־טלווי- על-ידי הראשונה
מערבי. זיה

אנג מדבר כצבע, שידור
 פוסון פרנק הבימאי לית).

ה המראות מילחמת את ביים
 יוצא־ ריגול ספר על מבוסס

 לזדקארה ג׳ון שחיבר דופן,
הכ מן שחזר המרגל (מחבר

 כדרכו ועוד). החפרפרת פור,
המ הצד מוצג זה, סופר של

 מיל- אותה של והעצוב ציאותי
 סיפרו הוא הסרט חמת־מרגלים.

 ל־ המגוייס מפולין, עריק של
מת הוא הבריטי. שירות־הביון

 במיז- יש אכן אם לעקוב בקש
 סובייטיים, טילים רח־גרמניה

 פירוק־הנשק הסכמי על־פי שלא
ה מקבל בתמורה הגושים. בין

 בריטית, לאזרחות הבטחה עריק
בתפקי הבלתי־חוקי. לבנו לו

 ג׳ו־ כריסטופר :הראשיים דים
 פול ריצ׳ארדסון, ראלף נס,

דאגמארק. ופיה רוג׳רס

ת ב ש
9 .4

 לעת ידיד :סידרה •
ב שידור — 6.02( צרה
אנגלית). מדבר צבע,
 רד־היל של המיסתורין הפרק
 המופיע אדם־קוף, על מספר
קהל. לפני

הייגן :מותחן •
 כצבע, שידור — 10.30(

 עיר הפרק אנגלית). מדבר
 הבלש כאשר נפתח השקרנים

ש לחברו לעזור מנסה פול
 לבית־הכלא, בהגיעו נאסר.

 נהרג חברו כי לפול מתברר
 חוקר פול ניסיוךבריחה. בעת

ב לשינוי ומביא האירוע, את
לניצוד. מצייד הופך הוא : מצבו

 שלי :קומית סידרה •
 כצבע, שידור — 11.20(

ה בפרק אנגלית). מדבר
 ופראן שלי מתחילים בית

 בהישג שיהיה בית אחרי לחפש
יאס שלא להם, מתברר ידם.

ל יצליחו לא אם כסף, די פו
 לתת פראן של אביה את שכנע

 לא שלי ואם מסויים סכום להם
ה המדיניות את לשבור יצליח

הבנק. סניף מנהל של נוקשה

ת בטלוויזיה מומלצות תוכניות היווני
1. 9 ■1ת3ר יום

אי־המטמון :אנימציה סידרת *
 26 כצבע, שידור — 3 ערוץ — 6.10(

 הקלאסי הילדים ספר ערבית). מדבר דקות,
 מרתקת ויזואלית המחשה יפאנית. בהפקת־יוקרה

בצעירותנו. היכרנו שאותן •הדמויות, של
 הגדולה הוואי עלילתית: סידרה *

 50 כצבע, שידור — 6 ערוץ — 10.15(
 המתרחשת סידרה אנגלית). מדבר דקות,
■הדמו בהוואי. אמריקאיים מתיישבים של בחוותם

 דנר), (ג׳ון האלמן יהאב : בסודרה העיקריות יות
 בחווה :העבודה מנהל ,פוטס), (קליף הבכור בנו

המת ,18ה־ בת היתומה ובת־הדוד לקינג) (ביל
■הוריה. מדת מאז בחווה גוררת

2. 9 סנדש• ■ומ

6.15( לנוער קולנוע סרט :קולנוע •
אנג מדבר כצבע, שידור — 3 ערוץ —

הטל מגישה זו, בשעה חמישי יום מדי לית).
 בריטי, או אמריקאי קולנוע סרט הירדנית וויזיה

וילדים. לנוער המיועד  שנייה הזדמנות :דרמטית סידרה •
 50 כצבע, שידור — 6 ערוץ — 0.10(

 של בכיכובה סידרה אנגלית). מדבר דקות,
 מבעיה המתגרשת אשה של חייה על יורק, ס־זנה
נישואין. שנות 20־ כ אחרי

5. 9 1יע1וו יום
 וקוסטלו אכוט :מצויירת סידרה *

שי — הערוצים יטני — כבוקר 10.20(
ב- אנימציה סידרת דקות). 25 בצבע, דור

 משנות הידועים הקומיקאים שני של ״ביכובם״
והחמישים. הארבעים

0.10( מישפחה עלילתית: סידרה •
 דקות, 50 כצבע, שידור — 6 ערוץ —

אמרי מישפחה של סיפורה אנגלית). מדבר
מפר באחד המתגוררת הבינוני, המעמד מן קאית

 גרושה בת ילדים: שלושה ולה לוס־אנג׳לם, ברי
.12 בת ובת־זקינים בקולג׳, הלומד בן תינוק, עם

ת1ע יום .* 9 ב
6.40( יאומן לא מרתקת: סידרה ■•

דקות, 50 כצבע, שידור — 3 ערוץ —

 פופולארית אמריקאית סידרה אנגלית). מדבר
תופ קהל. בנוכחות טלוויזיה באולפן ׳־:מצולמת

עוצרי־נשימה. ומיבצעים יוצאות־דדפן עות

5. 9 ראשון 01•
 שילינג■ סיפורי עלילתית: סידרה •
 כצבע, שידור — 6 ערוץ — 0.10( כרי
 חדשה סידרה אנגלית). מדבר דקות, 50

ד,סיד דורות• שני המייצגים זוגות שני שבמרכזה
המורכ היחסים של שונים אספקטים מתארת רה

 לגימל־ היציאה סף על מבוגרים, הורים בין בים
רו : הראשיים בתפקידים ובעלה. בתם ובין אות,
דוגלס. וג׳ק קין דיאן נדוויל, בין

6. 9 ■11ע יום
 ומילדדד ג׳ורג׳ קומית: סידרה •

 25 כצבע, שידור — 6 ערוץ — 8.30(
 חדשה אנגלית סידרה אנגלית). מדבר דקות,

 לונדוני, בפרבר המתגורר העמידה, בגיי.ל זוג על
 ב־ בעלה של קינאתו את לעורר אוהבת האשד,

 בתפקידים בסביבה. צעירים גברים אחרי היזויריה
מרפי. יבראין ג׳ויס יותה : הראשיים

 האהבה ספינת :משעשעת סידרה •
 50 בצבע, שידור — 6 ערוץ — 10.15(

יו מתקדמים פרקים אנגלית). מדבר דקות,
 לצופה היטב המוכרת הפופולארית, בסידרה תר

הישראלי.

■01 9 .7
 — 6.30( לובו השריף :למישפתה •
מד דקות, 50 כצבע, שידור — 3 ערוץ

השח של בכיכובו קומית סידרה אנגלית). בר
 שריף של תפקיד המגלם וילסון, מילס האמריקאי קן

 בארצות־הברית. קטנה בעיירה ושלומיאלי, שמן
מנ קרטר, וניל קרוין בריאן עוזריו, ושני השריף

 מצליחים תמיד לא אך וסדר, חוק להשליט סים
בכד

 מידלנד גבעות סודות רב־מכר: ••
 50 כצבע, שידור — 6 ערוץ — 10.15(

ה עלילתית, סידרה אנגלית). מדבר דקות,
 עשירה סבתא קטנה. אמריקאית בעיירה מתרחשת

 על ומרותה רצונה את להשליט מנסה ובעלת־ייחוס
העיירה. תושבי כל

 אמו את לשכנע עליהם במקביל,
ביתה. את למשכן שלי של

סיושון יום
9 .5

 מ■ האיש :סידרה •
 •שידור — 5.30( אטלנטיס

אנגלית). מדבר בצבע,
 של בעלילותיו העוסקת סידרה

 וניצל החוף, אל הנפלט אדם
החוש ומדענית, מדען ):?גזרת

הא מהיבשת הגיע שהוא בים
 של עלילותיו אטלנטים. בודה
ועוזר — האריס מרק — האיש

 מקור משמשים הימי למחקר תו
הב הסידרה לפרקי השראה

 פאט- — הראשי בתפקיד אים.
דאפי. יואינג״) (״בובי ריק

:קיטש סידרת •

 שידור 0.40( גולדה
אנגלית). מדבר כצבע,

 המזוויעה, בסידרה אחרון פרק
 בלתי־מדוייקת והמאוד המהללת

ל לראש־הממשלה המוקדשת
מאיר. גולדה שעבר,

י1ש יום
9 .6

במע גבר : סידרה •
כ שידור — 8.03( רכת

 אנגלית). מדבר צבע,
 המעליבה בסידרה חמישי פרק
 ומציגה העיתונות, מיקצוע את

 ברק כל וחסר שלילי באור אותו
ענייני.

כ רוחות :סידרה •
 — 10.10( צרפת שמי

אנג מדבר כצבע, שידור

ה בסידרה שני פרק לית)•
ה סיפור־האהבה על מבוססת
 ביי- ה״א חיבר שאותו מפורסם,

 הסידרד, עלילת .1944ב־ טס
 בצרפת 1942 בשנת מתרחשת
גיבו הנאצים. בידי הכבושה

 ונערת פצוע בריטי טייס ריה:
 איתו המתיידדת צרפתיה כפר

הגרמ סכנת לו. לעזור ומנסה
 לספרד, הזוג בני את מביאה נים
 המיל- מאיימי מסתתרים הם בה

 דיי- :מככבים העולמית. חמה
פאולי. וססיל ביימס וויד

 זה אולפן: מישדר *
 שחור־ — 11.02( הזמן
תוכ עברית). מדבר לבן,

 בהנחיית שבועית אירוח נית
עברון. רם

שי יום שלי
9 .7

רו :קומית סידרה •
כ שידור — 8.03( דה

אנגלית). • מדבר צבע,
 המתארת בסידרה, נוסף פרק
 ניו־יור־ גרושה של עולמה את

ואחותה. מחזריה קית,

 כולכוטק :צרכנות •
מד שהוד־לכן, — 0.30(

עברית). בר
כי :הדשה סידרה •

 10.00( נורמן של בושיו
אנג מדבר כצבע, שידור
מח שלושה בת סידרה לית)•

 אחיד בסיפור המתמקדים זות
 בראיי- ריצ׳ארד של בכיכובם

 קייט, פנלופה קונטי, טום רס,
 ו- וולקר פיונה טרורון, דיוויד
 הופקה הסידרה וילטון. פנלופ

טנזז. הטלוויזיה רשת בידי
6 ■ו! 3 _


