
מועדפות תכניות
הישראלית בטלוויזיה

רבי יום
9. 22

ההו ?;•ד : שידרה •
 ■.(}62(ואלי הרשר ש: רים
 מדבר בצכע, שידור —

• אגיל ״)  העיר ראש הפרק י
סיפו את ומביא ממשיך בובי

 בייסי קונט ג׳יימס, רי
דורסיי.

וטומי

הנוכל :סידרה •
 כצבע, שידור — 11.20(

 ומרי טרוור אנגלית). מדבר
ל 15ה־ השנה יום את חוגגים

 שוכח אינו והבעל נישואיהם,
בצי פרחים זר לאשתו להביא

 מאוד, שמחה מרי ברכה. רוף
לה מביא שהוא מכיוון במיוחד

האחרון היהידד :גירייסי וספנסר האנטר ג׳פרי
10.05 שעה רביעי, יוס

מתב לבת ואם אלמנה של רה
שמרנית. בעיירה גרת

 הדוכסית :סידרה •
 — 8.03(, דיוק מרחוב
אנ סדבר בצבע, שידור
 שי אחד לילה הפרק גלית).

 ל צ׳רלס נחלץ שבמהלכו 'חסד,
ה עם הנמנית׳ דודניתו, עזרת

 הנשים, זכויות למען לוחמים
ע על מתחקה המישטרה כאשר

 ה־ :קולנוע סרט •קבותיה.
 — 10.03( הידד'האחרון

אנג מדבר שהור־לבן,
מ בפוליטיקה שיעור לית).
 קרובה התבוננות מתוך עשית,

 של רומן לפי אמיתי, במיקרה
פולי אוקונור. אדווין הסופר
ש ראש־עיריה, ותיק, טיקאי

ש הרבות הנסיון בשנות למד
 יוצא המיקצוע, תכסיסי את לו

 מטה־ אל למסע-בחירות. שוב
 אחיינו, מצטרף שלו הבחירות
 בהדרגה הלומד צעיר, עיתונאי

ה מאחורי המסתתר את להבין
כ הפוליטיקאים, של תרגילים

 ר־ בוחריהם. לב את לרכוש די
ח כישלון נוחל אש-העיריה

 מ־ אותו מונע זה אין אך רוץ,
ה לתפקיד והפעם שוב, לרוץ

 משחק הראשי בתפקיד מושל.
 טרייסי, ספנסר המעולה השחקן
ה האנטר. ג׳פרי לצידו כאשר

פורד. ג׳ון כימאי:

שי יום מי ח
23. 9

 פנטנאל :תעודה •
 בצבע, שידור — 0.43(

 סרט-טבע אנגלית). מדבר
והצמח החיות חיי את המתאר

בר אמזונאס, הנהר באיזור ייה
 דנוור ג׳ון בידור: •זיל.

 שידור —10.33( וחברים
אנ ומזמר מדבר בצבע,
 דנווסמארח ג׳ון הזמר גלית).

 ה־ מתקופת חברים בתוכניתו
 של הזוהר תקופת בנד,״ ״ביג

 ששלטו הגדולות, התיזמורות
 בשנות והג׳אז הבידור בעולם

ב המרכזי האורח .50ווד 40ה־
 של הכל-יכול הזמר הוא תוכנית

 סינאטרה, פראנק תקופה, אותה
ה־ הנודעים המוסיקאים ולצידו
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 ברכה, או פרחים כלל ב-רך
נפ היא אך שתיהם. את לא אבל
 האוורד שאחיה, מהעובדה געת
היו למרות המועד, את שכח

 טרוור בחתונה. השושבין תו
 האוורד אך אותו, לבייש מחליט
 קורבן אינו והמתוחכם החריף

 לו שטמן מהפח חומק הוא קל.
 ולגיסו לאחותו ומודיע טרוור,
 והזמין הפתעה להם שהכין
ומביא במסעדת־יוקרה. מולחן

ת בטלוויזיה מומלצות תוכניות היווני
2. 9 רביע* *!ם 2

 של הנפלא עולמו לילדים, סידחה •
0( דיסני וולט  שידור — 3 ערוץ — 33.

 על מעולה תכניות סידרת דקות). 50 בצבע
 מרתקים, אנושיים סיפורים והצומח. החי עולם

מקסימה. ואנימציה

 בניו־יורק, בכיר תפקיד לקבל לאבי־המישפחה
אחר. לגבר הרתה הבן של חברתו

2. 9 שבוז יום 5

2. 9 חמ״ש* ■ום 3
 ערוץ — ./30( כישרונות בידור: #

 מדבר דקות, 30 — בצבע שידור — 3
 את צעירים מפגינים ישבה תוכנית ערבית).

 לפני וחיקוי, משחק ריקוד, בשירה. כישרונותיהם
אוהד. קהל

 ערוץ — 8.30( קורה מה : קומדיה •
 מדבר דקות, 23 — בצבע שידור — 0

 הרפתקו־ על המספרת קומית סידרה אנגלית).
 בכרך כושית מישפחה בני של ומעלליהם תיהם

 והאם מישפחתו, את נטש האב גדול. אמריקאי
 רג׳, הממושקף, הבן, רמה. ביד בבית שולטת

 משמשת השכונתית המיסעדה סופר. להיות חולם
 את פוגשים ובה חבורתו, ולבני לו מיפגיש מקום

 הטובה, חברתם שהיא השמנה המלצרית שירלי,
 דורנינג, קייט הראשיים: בתפקידים ואשת־סודם.

קינג. ומייבל ביירי, פרד תומס, ארנסט אדי, מארק

 0.40( יאומן לא מרתקת: סידרה •
 דקות). 30 כצכע, שידור — 3 ערוץ —

 קהל לפני המצולמת פופולרית אמריקאית סידרה
 ומיבצעים מדהימות תופעות ומציגה באולפן,

 ללא גם זו מסידרה ליהנות ניתן עוצרי־נשימה.
אנגלית. ידיעת

2. 9 ראשון □1׳ 6
 — 0.10( נאני עלילתית: שידרה •
 דקות, 30 — בצבע שידור — 0 ערוץ
 אנגלית אומנת ישל סיפורה אנגלית). מדבר

 בני־אצולה של בבתיהם שעבדה המאה, בראשית
 חייהן אורח את מתארים הסידרה פרקי ואילי־הון.

הגבוה. המעמד מן מישפחות של

2. 9 *1ש □1' 7

2. 9 שישי יום 4
 — 3.33( החלומות נערת :קומדיה •
 26 — בצבע שידור — הערוצים שני

 ותיקה, קומית סידרה אנגלית). מדבר דקות,
 ולילה. לילה אלף מסיפורי השראתה את השואבת

 שונה בדמות כאן מופיע הגמן (״ג׳יי-אר״) לארי
 בדרך שנתקל צעיר חיל־אוויר כאיש לחלוטין,

 מעט אותו ■שיפשף כאשר עתיק. בקומקום מיקרה
 סטלה עדן, (ברברה חמודה שדה ממנו יצאה

 המוקרנת ואלי, הארפר של ההורים ועד מהסדרה
, אדונה. למען הכל לעשות המוכנה בישראל)

 0.10( מישפחה עלילתית: סידרה •
 דקות, 30 בצבע, שידור — 0 ערוץ —

ממו אמריקאית מישפחה יעל אנגלית). מדבר
 :ילדים 3 למישפחה קליפורני. בפרבר החיה צעת,

 ובת־ בקולג׳ הלומד בן תינוק, עם גרושה בת
 בחיי־ אירוע מתרחש פרק בכל .13 כבת זקונים

הצעה האם, אצל לסרטן־השד חשש :המישפחה

 ומילדרד ג׳ורג׳ :קומית סידרה י•
 26 — בצבע שידור — 0 ערוץ — 8.30(

 על אנגלית סידרה אנגלית). מדבר דקות,
 אל הצפופה העיר מן שעבר העמידה, בגיל זוג

 החדשה. בסביבה אט־אט ומתאקלם מרוחק, פרבר
 הבריטיים השחקנים זוג של מעולה קומי מישחק

מרפי. ובראיין ג׳ויס יוטה
 ציורים מאה :ואמנות תרבות •

 שידור — 0 ערוץ — 0.00( מפורסמים
 אנגלית). מדבר דקות, 10 — בצבע
 מפורסם צייר פעם בכל המציגה מאלפת, סידרה
ביותר. הידועות מתמונותיו וכמה

2. 9 שליש׳ יום 8
 — 0.30( לובו ־שריף : למישפתה •
 דקות, 30 — בצבע שידור — 3 ערוץ

 ׳שלי בכיכובו קומית סידרה אנגלית). מדבר
 של דמות המגלם וילסון. מילס האמריקאי השחקן

 קטנה. אמריקאית בעיירה ושלומיאלי שמן שריף
 קרטר, וניל קרוין בראיין עוזריו, ושני השריף
 לא אך וסדר, חוק להשליט כוחם בכל מנסים
יתרה. בהצלחה תמיד

וליי ניומן
שישי, יום

הארפר :
10.05 שעה

מרת הסתבכויות של לסידרה
ומבדחות. קות

שיש■ יום
24. 9

ברנשים :בידור י•
 שידור — 0.13( וחלומות

עב ומזמר מדבר כצבע,
 המופע, של השני החלק רית).

 גורליצקי, אילי בהשתתפות
 ואחרים, חן שולה ארזי, ירדנה

 כשיער מחזמרים מתוך בקטעים
 לה איומה גריז, מייק, לייק איי
ועוד. דום

האר־ :קולנוע סרט •
 שידור — 10.03( פר

אנגלית). מדבר בצבע,
 סיפרו על המבוסס סרט־מתח

 רוס הנודע המותחנים מחבר של
 ה- לו הנעה. המטרה מק׳דונלד,

פ בלש הוא ניומן) (פול ארפר
ליי) (ג׳נט שאשתו קשוח, רטי

ה המשימות בשל ממנו נפרדה
 עצמו. על לוקח שהוא מסוכנות

 קשה במקרה מטפל הוא הפעם
 שלו, ותיק חבר כאשר נוסף,

 (אר־ גרייבס אלברט העורך־דין
 לנסות ממנו מבקש היל) תור

 סינד בשם נעדר מיליונר לאתר
פסון.

ת ב ש
25. 9

בנסון :סידרה •
 בצבע, שידור — 8.30(

מ בנסון אנגלית). מדבר
שנ לבדיקה רופא אצל בקר
 אליו. מצטרפת וקראום תית

 סו- על משוחחים ובנסון הרופא
מ וקראום גוססת, סת־מירוץ

 בה. מדובר כי למסקנה גיעה
ל מחליטה קראום — התוצאה

להע כדי בדיסקוטקים, בלות
ימיה. את ביר

חייגן :מותחן •
 בצבע, שידור — 10.30(

טר בפרק אנגלית). מהבר
 ש־ ברופא הייגן חושד אומה
 ורצח שלו המתמחה את סימם

ב מופיע נלסון אד בעלה. את
הרופא. תפקיד
 11.20(שלי :סידרה +

 מדבר בצבע, שידור —
המ הסליל הפרק אנגלית).

 שבהם הימים את מזכיר חוק
ה לישכת את לפקוד שלי נהג

 בארסיות לתקוף ונהג תעסוקה,
 כשהוא עתה, הפירסום. ענף את

מ הוא בו העובדים עם נמנה
 שבפירסום באמת להאמין תחיל

 דבר מסויימת. נקודה עד רק אך
 העשוי מעסיקו, על-ידי מתגלה
ה ללישכת שוב אותו לשלח

תעסוקה.

ראשון יום
26. 9

החיטה הפברן:
9.30 שעה שני יום

► •טכאלה חיים :גרציאני
10,00 שעה שלישי, יום

י1ש יום
27 . 9

החי קולנוע: סרט •
 — 0.30( בצמיחתה טה

 אג• מדבר בצבע, שידור
 המספר קולנוע סרט גלית).

 הפבורן) (קתרין מופט גב׳ על
ולשית. כורים לעיר המגיעה

שי יום לי ש
9 .28

תצפי! :מגזין •
 בצבי, שידור — 8.30(

למד? מגזין עברית). מדבר
חיי :נוסטלגיה •

 גרציא! זיקו עם שכאלה
שחור־לב — 10.00(

חוזו שידור עברית). מדבר


