
מועדפות תכניות

*נ*
הישראלית בטלוויזיה

רביעי יום
9 .15

 סד תום :סידחה •
 ב־ שידור — 5.00( ייר

אנגלית). מדבר צבע,
 המורכבת בסידרה שמיני פרק

 סיפורי של קלילות מגירסות
נודעים. ונוער ילדים
ההו ועד סידרה: •
 5.32(ואדי הרפר של רים
 מדבר בצבע, שידור —

 ו־ סטלה הפרק אנגלית).
 סי- את ומביא ממשיך הווארד
ו צעירה אלמנה של סיפורה

שמר בעיירה המתבגרת בתה
נית.
הדובסית :סידרה •

 — 8.03( דייק מרחוב
אנג מדבר בצבע, שידור
 כבוד של שאלה הפרק לית)•

 לו־ של שעניינה כך על מעיד
בלבד. בבישול עוד אינו איזה
 הר־ קולנוע: סרט •

 חואן דון של פתקותיו
 בצבע. שידור — 10.00(

הו גירסה אנגלית). מדבר
ומילחמותיו לאהבותיו ליוודית

ה קומית: סידרה •
 שידור — 11.05( נוכל

אנגלית). מדבר כצבע,
 תחת בסידרה, שלישי פרק

כספים. לגייס הכותרת

0]*ו1זויזזו1
9 .17

השנה ראש ערב
 טובה שעה בידור: •

 בצבע, שידור — 0.15(
 ה- תוכנית אנגלית). מדבר

 שבה פאר מני של ראיונות
קיץ. חופשת אחרי המירקע אל

שק קולנוע: סרט •
 אבי לי שסיפר רים

 כצבע, שידור — 10.15(
ה הסופר אנגלית). מדבר

לקול עיבד אלן. טד יהודי
מיל זיכרונותיו ספר את נוע

מונ של היהודי בפרבר דותו
 בן הרמן, דייוויד טריאול.

מ יהודית מהגרים למישפחת
 על סבו את מעדיף רוסיה.
 ובעל דתי איש הסב, אביו.

 את נכדו עם מבלה חלומות,
על רכובים כשהם הראשון ימי

אבי לי שסיפר שקרים ידין:
10.15 שעה ערה״ש,

 בה שאין האגדי, חואן דון של
ההיסטור לעובדות רב דימיץ

שנכ אחרים לעיבודים או יות
 דון תפקיד את היום. עד תבו

פלין. ארול השחקן מגלם חואן

חמישי יום
16. 9

פנ לילדים: מופע •
הפלאות בארץ טסיה

 כצבע, שידור — 5310(
 עברית). ומזמר מדבר

המוסי המופע של שני חלק
סר מתוך שירים הכולל קאלי,

מוסי ומחזות מצויירים טים
קאליים.

 קופד עודד :תעודה •
 אחר תיאטרון — לר

מד שחור־לבן, — 0.30(
 עודד עברית). ומשחק בר

 ומנהל בימאי שחקן, קוטלר,
 הבולטות הדמויות מן אמנותי,

התיא עיצוב על והמשפיעות
 את סוקר הסרט בישראל. טרון
ה לשלב עד האמנותית דרכו
 הניסיוני התיאטרון — נוכחי

בנווה־צדק.
 סטיו- רוד בידור• +
 שידור — 10.15( ארט

אנג ומזמר מדבר בצבע,
הז עם תוכנית־בידור לית).

הזמ אחד סטיוארס, רוד מר
 בעשור ביותר המצליחים רים

ב הוקלטה התוכנית האחרון.
בלום־אנג׳לס. הפורוס אולם

ש בעוד זעכן, האלטע עגלת
 יום כסף. בעשיית עסוק האב
 והאב וסוסו הסב נעלמים אחד

הס מתו. שהם לדייוויד מספר
 מתקבלים אינם האב של בריו

ה את דייוויד. של דעתו על
 יאן הצ׳כי היהודי ביים סרט

מג הסב תפקיד ואת קאדאר,
 יוסף הישראלי השחקן לם

ידיו•

ת שב
18. 9

אנשים :צרכנות •
 הדרך באמצע טובים

 בצבע, שידור — 8310(
לה ניסית עברית). מדבר

ב הישראליים החיים את ציג
 בהנחייתו ויפה, חיובי אור
כולבוסק. מפיק גינת, רפי של

 וכך היה כך :בידור •
כ שידור — 0.10( יהיה
עב ומזמר מדבר צבע,
ה של תוכנית־היחיד רית).

מאר היא שבה אילנית, זמרת
יז ודבש, חלב להקת את חת
ואחרים. כהן הר

 יחפים :תיאטרץ •
 שידור — 0.55( בפארק
 אנגלית). מדבר בצבע,

 שבו סיימון, ניל של מחזהו
 ירח- אחרי צעיר זוג עובר

 בעליית־גג להתגורר הדבש
ב בוהמי טיפוס היא במנהטן.

בבנ איתם מרובע. שהוא עוד
והולל, מבוגר אדם מתגורר יין

היוונית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
15. 9 ורביעי יום

 — 3.30( ביחד שנינו :קומית סידרה
 מדבר דקות, 25■ בצבע. שידור — 6 ערוץ

 שנים במשך שעבד אנגלי רב־משרתים אנגלית).
 מהגר בריטית, אצולה משפחת של בביתה רבות

 אשת־ של בביתה עבודה ומוצא לארצות־הברית,
 .12 בת לילדה אמא גרושה, אמריקאית עסקים

 השראתן את השואבות רבות, קומיות סיטואציות
 הבאטלר בין ובמיבטא במינהגים ברקע, השוני מן

הדי האמריקאית ואשת־העסקים הסולידי האנגלי
 מימי קוק. פיטר :הראשיים בתפקידים נמית.
קלארק. ואוליבר היל דאנה קנדי,

הגדולה הוואי :עלילתית סידרה
 — 5 ערוץ — בצבע שידור — 10.15(

 מתרחשת העלילה אנגלית). מדבר דקות, 50
 בהוואי, אמריקאים מתיישבים של הגדולה בחוותם

והתרח בחווה, היום־יום מחיי אירועים רקע על
 ניתוק הר־געש, התפרצות כמו יוצאות־דופן שויות

 העיקריות הדמויות ושריפת־ענק. מטוס עם קשר
 ימינו ויד בנו דנר), (ג׳ון האלמן האב :בסידרה

 והקרובה לקינג) (ביל מנהל־העבודה פוטס) (קליף
 מות מאז בחווה המתגוררת ,18ה־ בת היתומה
הוריה.

16. 9 חמישי יום
 אנ- כריסטיאן הנס :אנימציה סידרת

 שידור — הערוצים שני — 4.50( דרסן
אנגלית). מדבר — דקות 20 — בצבע

 הנפלאות אגדותיו את המשחזרת לילדים סידרה
הדני. הסופר של

שניה הזדמנות דרמאתית: סידרה
 50 — בצבע שידור — 5 ערוץ — 0.10(

 על מרתקת סידרה אנגלית). מדבר דקות,
לחיי הארבעים בשנות בני-זוג של בנפרד חייהם

 נישואין. שנות 20כ־ אחרי להתגרש שהחליטו הם,
 את ולגדל העבודה למעגל לחזור מנסה האשה

 עם מתיידד והגבר .15 ובן 17 בת ילדיה, שני
 של לידידתה גם אט־אט ההופכת צעירה אשה
 וראלף יורק סוזנה :הראשיים בתפקידים בתו.

• ביטס.

17. 9 שישי יום
 1.40( — החבובות פופולרית: סידרה

 שידור — דקות 25 — הערוצים שני —
 עם חדשים פרקים אנגלית). מדבר בצבע,
החבורה. וכל הדב פוגי פיגי מיס קרמיט,

 4.05( — חירום מיקרי : לילדים סידרה
 50 — בצבע שידור — הערוצים שני —

 אמריקאית סידרה אנגלית). מדבר דקות,
 קריאה, לכל הנענית מכבי-אש תחנת שבמרכזה

אחרים. למיקרי־חרום ואם לכיבוי־אש אם

 — 0.00( — דוקטור :רפואית סידרה
 דקות, 25 — כצבע שידור — 5 ערוץ
 ומניעה טיפול דרכי סקירת אנגלית). מדבר

 רופאים בין שיחות באמצעות נפוצות, מחלות של
עצמם. ובין רופאים ובין וחולים

 קולנוע סרטי פסטיבל עלילתי: סרט
 בצבע שידור — 5 ערוץ — 10.15( —
קול סרטי אנגלית). מדבר לכן, שחור או
 מדי המוקרנים חדשים, וגם ישנים מעולים, נוע

זו. בשעה שבוע

 שילינגבורי סיפורי סידרה׳עלילתית:
 50 — כצבע שידור — 5 ערוץ — 0.10(

 שני ובמרכזה סידרה אנגלית). מדבר דקות,
 החיים הבנים ודור האבות דור :דורות ושני זוגות

 הראשיים: בתפקידים בריטית. כפרית בסביבה
דאגלס. וג׳ק קין דיאן נדוויל, רובין

 — המישפחה עם :למישפחה סידרה
 50 — בצבע שידור — 3 ערוץ — 5.40(

 המביאה חדשה סידרה אנגלית). מדבר דקות,
 כלשהו טראומטי שאירוע ילדים של סיפוריהם את

 על הבעיה באה שבהן והדרכים חייהם. על השפיע
סיתרונה.

 10.15( מידלנד גבעות סודות :רב־מכר
 דקות, 50 — בצבע שידור — 5 ערוץ —

 המתרחשת עלילתית סידרה אנגלית). מדבר
ל מנסה עשירה סבתא קטנה. אמריקאית בעיירה
 העיירה, תושבי כל על ומרותה רצונה את השליט
ב מורת־רוהו את ומפגין מתקומם הצעיר והדור

 הריון אהבות, בגידות, קונבנציונאליות. לא שיטות
הרא בתפקידים הורים־בנים. ויחסי בלתי־רצוי

המיל ולינדה לאמאס לורנצו היגן, רוברט : שיים
טון.

18. 9 שבזו יו□

19. 9 ראשון יו□

20. 9 שוי □1־

21. 9 שליש• □1•

לש בני־הזוג מחליטים שאותו
צי הוא הסרט הכלה. לאם דך

שהועל התיאטרון הצגת לום
 רי- מככבים: בברודוויי. תה

 ארמסטרונג בס תומס, צ׳ארד
ואחרים.

שון יום רא
9 .19

ציפורים :תיעוד 0
 שידור — 8.30( באילת
עברית). מדבר בצבע,

 ב־ הציפורים על תיעודי סרט
 עושות בשנה פעמיים נדידתן.
 פני על דרכן ציפורים להקות
 לאילת. מעל וחולפות יבשות

 צוות־צילום עשה הסרט את
החב צפרי עם ביחד בריטי׳

 !קריינות הטבע. להגנת רה
אורגד. אריה
 סי• משפט :דראמה •

 0.15( ודניאל ניאבסקי
 מדבר בצבע, שידור —

הו 1966 בפברואר אנגלית).
ה במוסקבה למשפט עמדו

ו סיניאבסקי אנדריי סופרים
 בכך הואשמו הם דניאל. יולי

 אנטי־סוביי- הן יצירותיהם כי
 כתביהם את הפיצו וכי טיות,

 לברית־ מחוץ בדויים בשמות
המועצות.

 ד סיימון בידור: •
 מיוחד בקונצרט גרפונקל
 — 10.10( פארק בסנטרל

ומז מדבר בצבע, שידור
 הזמרים צמד אנגלית). מר

 חד־פע- הופעה הופיע הנודע
 הפסקה אחרי ומיוחדת מית
 של קהל לפני שנה 11 של
 על נלהבים, מעריצים אלף 400

ניו־ פארק, סנטראל מידשאות

 22 מושמעים זו בהופעה יורק.
מלר,ימיהם.

י1ש יום
9 .20

במע גבר ■ קומדיה *
ב שידור — 8.03( רכת

 אנגלית). :מדבר צבע,
 הקומדיות בסידרת נוסף פרק

ה עיתונאי של האינפנטיליות
לנשים. עיתון במערכת עובד
ב רוחות :סידרה •
— 10.20( צרפת שמי

אנג מדבר בצבע, שידור
 בסידרה אחרון פרק לית).

צני על המספרת דרמאתית
אד על בריטי טייס של חתו
 והתאהבו- הכבושה צרפת מת
צרפתיה. בנערה תו

שי זום שלי
9 .21

 8.03( רודה סידרה: •
 מדבר בצבע, שידור —

אנגלית).
כיבושיו :סידרה •
שי — 10.00( נורמן של

אנג מדבר בצבע, דור
דמו אותן עלילה, אותה לית).

ה כבשני שחקנים ואותם יות
 שבסידרה, הראשונים סרטים

 הפעם הן שההתרחשויות אלא
 באים ורג׳ שרה הבית. בגן

 רג׳, של אמו לבית לסופשבוע
ה אני את לשחרר וכוונתם
תפ את החולה. באם מטפלת

 המישפחתי המאהב נורסן, קיד
 קונ־ טום השחקן מגלם הגדול,

טי.

פארק בסנטדאל קונצרט :וגרפונקל ביימון
10.10 שטח ראשון. יום


