
 מועדפות חטנתוז
שראלית ■ה 1■ בטלנו הי

היוונית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
8■ 9 יע■3ד 01'

 שנית ניפגש אנו : ׳עלילתית סידרה +
 30 כצבע, שידור — 0 ערוץ — 0.10(

מתר הסידרה עלילת אנגלית). מדבר דקות,
 כאשר השנייה, העולם מלחמת בעת באנגליה חשת
ברי עיירה ליד חונים אמריקאית טייסת אנשי
 הבחורים את מקבלים המקומיים התושבים טית.

מת רבות צעירות מעורבים. ברגשות האמריקאים
 ומעשי־בגי־ קישרי-אהבה ונוצרים עימם, יידדות

משר רבות אנגליות נשים של שבעליהן שעה דה,
 סוזנה הראשיים: בתפקידים הבית. מן הרחק תים
ואחרים. שנון מייקל או׳קונול, קרול יורק

9. 9 ,!וזנליש 01•
 — 8.30( קורה מה :קומית סידרה #
 מדבר דקות, 23 כצכע, שידור — 0 ערוץ

 של מחייה פרקים המגוללת סידרה אנגלית).
 של בפרברה ;עניה, שחורה אמריקאית מישפחה

כ ילדיה את מחנכת השתלטנית האם גדולה. עיר
 מורגשת הרחוב של השפעתו אך יכולתה, מיטב
 — 0.1!0השבועי( המחזה :תיאטרון ׳•מאוד.
ערכית). מדבר כצבע, שידור — 3 ערוץ

 המצולמת לרוב, קומית מצרית, הצגת־תיאטררון
קהל. לפני חיה הופעה בשעת לטלוויזיה

1. 9 ישיש* ץ□ 0

 ערוץ — 0.23(שכירל ,היי :מערכון •
אנג מדכר דקות, 30 כצכע, שידוד — 3

 ואיני בוקרים מעולה. מערבונים סידרת לית).
הפרוע. המערב נופי רקע על דיאנים  10.13( המשחק שם מתח: סידרת ׳•

 דקות, 30 כצכע, שידור — 0 ערוץ —
 חברת של יוקרתית סידרה אנגלית). מדבר

עי של כתב אפיזודה. כל של במרכזה ־יוניבוסל.
 בעלי רשת־עיתונים עם הנמנה שבועון או תון

ו סחיטה שחיתות, מעשי החוקר רבה, תפוצה
 כמו בולטים שחקנים הסידרה, כוכבי בין איומים.

 סנט־ סוזן פאלק, פיטר בארי, ג׳ין פרנסיוזה, טוני
ואחרים. ג׳ון

'01 03111 9 11
 ערוץ — 8.30(אנג׳י :קומית סידרה ׳•

 מדכר דקות, 23 בצבע, שידור — 0
העש בשנות עליזה אמריקאית אנג׳י, אנגלית).

 ומצליח, צעיר לרופא הנשואה המוקדמות, רים
 נתונה היא אולם הדעות. לכל מושלמת אישה היא

ומס ענייניה בכל המתערבת אמה, של להשפעתה
בעלה. עם באי־הבנות אותה בכת

 — 0.30( מוצ״ש של המופע בידור: •
 מדבר דקות, 30 בצבע, שיתר — 0 ערוץ

 של המרכזית הבידור תוכנית אנגלית). ומזמר
הירדנית. הטלוויזיה

12. 9 ראשו! ■ום
 — 0.10( נאני :עלילתית סידרה •
 מדבר דקות, 30 בצבע, שידור — 0 ערוץ

 בראשית אנגליה אומנת של• סיפורה אנגלית).
 ואילי־הון, בני־אצולה של בבתיהם שעבדה המאה,
 את מתארים הסידרה פרקי ילדיהם. את וחינכה

 באותן לה ומחוצה בלונדון הגבוהה חיי־החברה
ושחיתותה. צביעותה את וחושפים שנים,

13. 9 ־1ש '>□
 — 3.30( הענקים שבעת : אנימציה •
 מדבר דקות, 20 •בצבע, שידור — 3 ערוץ

 הסידרה דמיוניות. הרפתקות סידרת אנגלית).
 במים־ מוקרנת שהיא משום ישראל, לילדי מוכרת

הישראלית. בטלוויזיה בערבית, השידורים גרת

14 . 9 של״ש׳ ם1*
 — 0.13( חיזיון :לילדים סידרה •
 מדבר דקות, 20 כצבע, שידור — 3 ערוץ

 קשי- לילדים שנועדה בריטית סידרה אנגלית).
ל כדי שפות בידיעת צורך אין כן ועל שמיעה
האסתטי. החוש ואת הדמיון את מפתחת היא הבינה.
 — ז.30( מארח מאזן חג׳ פולקלור: •

 מדבר דקות, 30 בצבע, שידור — 3 ערוץ
משוב בירדן. היום־יום מחיי סיפורים ערבית).

בדוויות. ובמעשיות באגדות צים

רביעי יום
9 .8

ב עליסה סידרה: •
 — 0.00( הפלאות ארץ

אנג מדבר בצבע, שידור
 של סיפרו פי על סרט לית).
 סידרה מתוך קארול, לואים

ידו אגדות־עם על המבוססת
עות.

ההו־ ועד :סידרה •

הרוח את קצור ויין:
10.05 שעה רביעי, יום

 0.32(ואלי הרפר של ריס
 מדבר בצבע, שידור —

 על המספרת סידרה אנגלית)•
 החיות ובתה, צעירה אלמנה
שמרנית. בעיירה  דוכסית ה :סידרה •

 — 8.03( דיוק מרחוב
 אנג־ מדבר כצבע, שידור
 עורכי־דין בלי הפרק לית).

חיכתביס. ובדי  קצור קולנוע: סרט *
שי — 10.03( הדוח את
אנג מדבר בצבע, דור

ב מתרחש הסיפור לית).
 הקשר .1840 *בשנת פלורידה

 והדרום ארצות־הברית צפון בין
 וב־ באוניות, בעיקר התנהל
 סערות היו פלורידה איזור

 יוצאים המקום אנשי קשות.
 צוותי־ ואת האוניות את להציל

 מילנד, ריי ויין, ג׳ון :הם
 הייוורד, סוזאן גודארד, פולט

 ביים הסרט את מאסי. וריימונד
מיל. דה ב׳ ססיל

חמישי יום
9 .9

פנ לילדים: מופע ׳•
 הפלאות כארץ טסיה

 כצבע, שידור — 3.30(
 עברית). ומזמר מדבר

 שירים הכולל מוסיקאלי מופע
 ומחזות מצויירים סרטים מתוך

ה בארץ כעליסה מוסיקאליים
ו עוץ מארץ הקוסם פלאות,

 להתחיל :תעודה ׳•פופינס. מרי
 שחור־ — 0.30( ׳מאלף

 תנועת עברית). מדבר לכן,
ה המכונה הצעירים, העברים

 ופעלה קמה הכנענית, תנועה
 וסת־ 40ה־ שנות בסוף בארץ
ה התפיסה .50ה־ שנות חילת

 הכנענית התנועה שי רעיונית
 הישראלית האומה את רואה

 המנותקת חדשה, עברית כאומד,
ה היהדות. מן מוחלט ניתוק

 ׳שהיה רטויש, יונתן משורר
 ■הרוחני. ואביה התנועה מנהיג

 בסרט. המרכזית הדמות הוא
מותו לפני איתו אחרון ראיון

 מופיעים כן זה. בסרט נכלל
 קג־ יורם קינן. עמוס הסופרים

ה ואחרים, אמיר אהרון יוק,
התנו עם נוקב חשבון עושים

 האחיזה ומידת שאיפותיה עה,
בציבור. לה קנתה שהיא
 בשן יגאל בידוד: •

 שידור —10.10(ואורחיו
עב ומזמר מדבר בצבע,
 וחדשים ישנים שירים רית).

 אקשטיין, גרי ריבלין, ספי מפי
 ברוש להקת קלפטר. יצחק
זעוד.

שיש׳ יום
9 .110

 :מצויירים סרטים •
 — 3.00( ודונאלד מיקי

אנג מדבר בצבע, שידור
 הדמויות עם סירטונים לית).

 וולט של מיכחולו פרי הידועות
 הנקמה הודי: סרט •דיסני.

 שידור — 3.32( הצודקת
הודית). מדבר בצבע,

תכשי דרמא גונב בצעירותו
רו הוא מעשה כדי ותוך טים
יל־ לעיני בני־זוג שני צח

מאלף להתחיל :רטוש
9,30 שעה חמישי, יום

להני ■שניסו בגלל וזאת דיהם,
 נדר נודרים הילדים מכך. או

 של אמו הוריהם. דם את לנקום
 היא ואף אותם, מאמצת דרמא

 סולחת ולא לבנה טינה נוטרת
 חאן. אמג׳ר משתתפים: לו.

ואחרים. מהרה וינוד ו ברנשים בידור: •
 שידור — 0.13( חלומות
עב- וסז׳מר מדבר בצבע,

מונטאן איב
10.10 שעה שישי, יום

ת). ה מתוך ראשון חלק רי
 לפני שהועלה המצליח, מחזמר

התיאט בימת על שנה כחצי

 מתוך שירים בתוכנית רון.
ו בארץ שהועלו מחזות־זמר

בעולם.
ע: סרט * לנו  ונסן, קו

 השאר ובל פול פרנסוא,
 בצבע, שיתר — 10.10(

 חבורה צרפתית). מדבר
 בבעיות מתלבטים ידידים של
 על הן המשפיעות המעבר גיל
 קשרי ועל שלהם הנישואין חיי

 :מככבים שביניהם. הידידות
 דפרדייה, ג׳ראר מונטאן׳ איב

רז׳יאני. סרג׳ פיקולי, מישל

שבת
9 .111

 לעת ידיד סידרה: ׳•
כ שידור — 0.02( צרה

אנגלית). מדבר צבע,
 חובו הכלב: עוזר החשוד בפרק
ו כסף בגניבת הדדשוד לאדם

ה הרוצח את ומגלה ברצח,
אמיתי.

8.30(בנסון : סידרה •
 מדבר בצבע, שידור —

 המניות שוק בפרק אנגלית).
 גט־ המושל מסיפורי אחד עוד

 שלו, התקציבים ומנהל לינג
דובואה. בנסון
10.30(הגן :מותחן #

 מדבר בצבע, שידור —
קטלני. רעל :הפרק אנגלית).

ראשון יום
9 .112

 :מגיש לונדון ירון •
שי — 8.03( ארגנטינה

עב מדבר בצבע, דור
ב והאחרונה הרביעית רית).

לונדון. ירון של הקיץ תוכניות

 גיסי־ : חדשה סידרה ׳•
 שיתר — 0.43( נובק קה

אנגלית). ■מדבר בצבע,
 ול־ לדאלאס התחליף סידרת
 כתבת־ היא שגיבורתה גולדה,
אמרי טלוויזיה בתחנת צמרת
שאבר. הלן מככבת: קאית.

מירקמים :בלט *
 כצבע, שידור — 10.20(

מוסיקה).
 יאומן לא מותחן: •

שי — 11.13( יסופר כי
אנג מדבר בצבע, דור

ה בסידרת נוסף פר?ן לית).
 של סיפוריו פי על סיפורים

דאל. רואלד

שני יום
9 .13

במע־ גבר :סידרה •

ארגנטינה לונדון:
8.03 שעה ראשון, יום

כ שידור — 8.03( רבת
אנגלית). מדבר צבע,

 עולמו על בסידרה נוסף פרק
 עיתון- במערכת כתב־זכר של

נשים.,

 ־־ ב־ רוחות :סידרה •
 — 10.03( צרפת שמי

אנג מדבר בצבע, שידור
 בסידרה שלישי פרק לית).

 אהבתו סיפור את המספרת
■ש בריטי. טייס של לצרפתיה

 העולם מילחמת במהלך נפל
צרפת. אדמת על השנייה

 זה :אולפן תוכנית ׳•
 שחור־ — 11.03( הזמן
•תוכ עברית). מדבר לכן,

עברון. רם של האירוח נית

שלישי יום
9 .114

8-03( רודה :סידרה •
 מדבר בצבע, שידור —

 ל־ קומית סידרה אנגלית).
 עלילותיהן המספרת מישפחה,

יהודיות. אחיות שתי של

8.30( תצפית :מדע •
 מדבר בצכע, שידור —

ה שנושאה סידרה עברית).
המבחנה. תינוקות פעם:

 כולבוטק צרכנות: •
מד שחור־לבן, — 0.30(

עברית). בר
כי :חדשה סידרה ׳•

10.00( נורסן של בושיו
 מדבר בצבע, שידור —

 בסידרה נוסף פרק אנגלית).
בריטית. דרמאתית
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