
ת תכניות עדפו  מו
ת בטדוויייה אלי שר הי

רביעי יום
10 .13

סיפורים :סידרה •
 הנפשה, — 6.00( ידועים
אנ סדבר כצבע, שידור
 רו־ מישפחת הסיפור גלית)•

 פרק עוד הוא השווייצית בינזון
קלי גירסות המגישה בסידרה

נודעים. סיפורים של לות
ב יהודים :תיעוד •

 שידור - 8.03( רומא
 עברית). מדבר כצבע,

 רומא יהודי על תעודה סרט
בע חייהם, על ובהווה, בעבר

 ישראל. עם וקישריהם יותיהם
קסטל. גדי :בימאי
 ׳וני ג קולנוע: רם ם •

 שחור־ —10.03( כלינדה
 אנגלית). מדבר לכן,
אמ דייגים בכפר חרשת נערה

 כולם על־ידי נחשבת ריקאי,
 אשר עד בשיכלה. למפגרת

או ללמד מתחיל הכפר רופא
 דייג שפת־החרשים. את תה

 אונס המקום מתושבי גברתן
 בן, יולדת וכשהיא הנערה, את

 הכפר שרופא כולם חושדים
לנ נאלץ הרופא האשם. הוא
ה שילטונות הכפר. את טוש
 שבלינ־ למסקנה מגיעים כפר
 את לגדל מסוגלת אינה דה

שבינ לאנס, ומאפשרים ילדה

 לאמץ אחרת אשד. נשא תיים
 באים ורעייתו כשזה הילד. את

 אותו הורגת התינוק. את לקחת
 לדין, עומדת כשהיא בלינדה.

 את להגנתה. ונחלץ הרופא שב
השחק גילמה הסרט גיבורת

 בפרס שזכתה וימן, ג׳ין נית
 כדי בו. מישחקה על האוסקר
 את למדה לתפקידה להתכונן

במחי וחייתה שפת־החרשים
ה בסרט מופיעים עימד, צתם•

 .אין (במערב איירס לו שחקנים
 פיקפורד צ׳ארלס חדש), כד

 :הסרט בימאי מורהאד. ואגנס
נגולסקו. ז׳אן

חחיש׳ יום
10 .14

סיפדרים :סידרה •
 שידור — 6.00( כראש
עברית). מדבר כצבע,

 בספרות־ילדים. העוסקת סידרה
 הספרים מתוך קטעים בתוכנית
פינחסי, רבקה מאת חיימקה

 הלל, ע. מאת בחתולייס מעשה
 גורמן מאת המלכותי הדיסקוטק

 אריך מאת במאי 35 הנטר.
נוד ילדים ספרי ועוד קסטנר

עים.
כ־ דתאונה : תעודה •

 שידור — 0.30( בדאון
אנגדית). מדבר כצבע

ה בכור שאירעה התאונה על
 במדינת פרי, בבראון גרעיני

 ב־ ארצות־הברית אלבאמה,
ט בשל אירעה התאונה .1975
 את מעוררת והיא אנוש, עות

 הכורים ובטיחות אמינות שאלת
 ב־ אנרגיה לצרכי הגרעיניים

מאוכלסים. איזורים
הבו עסק :סידרה •
 שידור — 10.30( כות

 אנגלית). מדבר כצבע.
 של הרב־מכר פי על סידרה
 קשורות הדמויות סוזן. דקלין

והסרטים. הבידור בעולם כולן  11.03(הנוכל סידרה •
 מדבר כצבע, שידור —

 ואחרון שביעי סרק אנגלית).
המת הכותרת תחת בסידרה,

חרה.

שיש• יום
10 .15

 האביב קולנוע: סרט •
 סטון הגברת של הרומאי

 כצבע, שידור — 10.13(
קול עיבוד אנגלית). מדבר

 טנסי של הנודע למחזהו נועי
תי שחקנית אודות ויליאמס,

להת העוברת מפורסמת, אטרון
כפול משבר אחרי ברומא גורר

בניס כישלון :עליה שעובר
מח עם להתמודד הראשון יונה

 ומייד שקספיר, ויליאם של זה
 בהתקף- בעלה מות — אחר־כך

מתפת ברומא בבדידותה לב.
 ובין בינה מוזרים יחסים חים

 כוונות בעל צעיר איטלקי בחור
 הוא הסרט בימאי מפוקפקות.

הרא ובתפקידים קינטרו, חוזה
 ביטי וורן ליי, ויוויאן : שיים

 המפורסמת ושחקנית־התיאטרון
 הנודעת (המבצעת לאניה לוטה

 וייל, קורם בעלה. שירי של
ברכס). וברטולד

שבת
10 .16

 8.30(כנסון : סידרה •
 מדבר כצבע, שידור —

 נאום נושא בנסון אנגלית).
 שחור ילד •בעוד עוני בשכונת

 רודף בנסון תיקו. את גונב
 פוגש הוא שבו אחריו.■למקום,

הכנו ראש הצרעות. בכנופיית
 ומחזיר הילד על כועס פיה

 מתלונן אך תיקו• את לבנסון
 הקיצוצים על בנסון באוזני

לתע תוכנית מימון בתקציב
ה לטענת נוער־שוליים. סוקת

קואופרטיב הקימו הם נערים,

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
עי3ר! יום ס >0 י .
 6.13( החבובות פופולרית: סידרה •

 מדבר דקות, 33 כצבע, שידור — 3 ערוץ
 קרמיט של במעלליהם חדשים פרקים אנגלית).

 וחבריהם. הדוב פוזו החזירונת, פיגי מים הצפרדע,
 כגון משעשעים מערכונים של מקומם נפקד לא

 ויובא בוב, ד״ד .של החולים בית בחלל, חזירים
 ובחדרי הקלעים מאחורי המתרחש מן משהו גם

הסידרה. גיבורי של ההלבשה
 — 8.30( כלב *עירים :קומדיה •
 מדבר דקות, 33 כצבע, שידור — 6 ערוץ

 הפנסיה. בגיל זקנים זוג של חייהם אנגלית).
 שהם שקיצבת־הזיקנה למסקנה מגיעים בני־הזוג
 לחפש הבעל יוצא כן ועל מספיקה, אינה מקבלים
 סיטואציות מתפתחות ואילך מכאן חלקית. עבודה

רבות. קומיות

* 10 ,חומתו! יום .1
 של הנפלא עולמו :לילדים סידרה •
 שידור — 3 ערוץ — 3.40( דיסני וולט

אנגלית). מדבר דקות, 30 כצבע,
 והצומח, החי עולם על מעולה תוכניות סידרת

מרהיבה. ואנימציה אנושיים סיפורים שבה  — 8.30( הזמיר :יומית סידרה ••
 מדבר דקות, 30 כצבע, שידור — 3 ערוץ

 הער־ בחברה אחים שני של סיפורם ערכית).
 עסקו משותפת, חברה שהקימו בית־מסורתית

 את להשיא ביקשו הם רב. עושר וצברו במיסחר
 לשמור כדי המישפחה. בתוך ובנותיהם בניהם

 באירופה, ללמוד שנשלחו הבנים, אולם עושרה. על
 עולמם בתפישת ובועטים במוסכמות מורדים

הוריהם. של המסורתית

15. 10 ־111שי 01'
 8.30( כוכב־על •טל דיוקנו :קולנוע *
 דקות, 33 כצבע, שידור — ס ערוץ —

 הנחשבת חדשה, סידרה אנגלית). מדבר
 קתרין הצרפתית. הטלוויזיה של להפקת־יוקרה

 בטלוויזיה המצטיינות המראיינות אחת קולין,
 שחקנים עם באנגלית ראיזנוית עורכת הצרפתית,

 ובארצות צילום באתרי מפורסמים אמריקאיים
 סרטים מתוך קטעים בשילוב זאת כל — רחוקות
 השחקנים בין בעבר. הכוכבים הופיעו שבהם
 למון, ג׳ק פק, גרגורי :זו בסידרה נצפה שבהם
מינלי. וליזה הולדן ויליאם  — 10.13( הכתר מייטפטי :מישפט *
 מדבר דקות, 13 כצבע, שידור — 6 ערוץ

 השכנה הממלכה של הקטן המסך אלי אנגלית).
 מישפטים המשחזרת זו, סידרה אלה בימים חזרה

העשרים. במאה מפורסמים

ח 01' ב 16. 10 ש
 6.15( קטנות ידיים :לילדים סידרה •

 דקות, 30 כצבע, שידור — 3 ערוץ —
 לומדים שבה חדשה סידרה ערכית). מדבר
שונות. •ומלאכות־יד מועילים תחביבים הילדים
 ערוץ — 0.40( היאבקות :ספורט •

 סדבר דקות, 40 כצבע, שידור — 3
 שנערכו היאבקות תחרויות הפעם אנגלית).

 המתאבקים מן חלק כאשר ארצות־הברית, ברחבי
 מעוררי- שמות1 ותחת מפחידות במסכות מופיעים
 השחור׳/ ״הזעם הגדול״, ״המשחית :כגון פלצות,

 בזירת להצדיק מנסים הם הכל־יכול״. ״המחסל
 שאימצו המפוצצים הכינויים את ההיאבקות

לעצמם.

17, 10 זן1ר<אוו יום

 — 8.30( טקסי :קוסית סידרה •
 מדבר דקות, 33 כצבע, שידור — 6 ערוץ

 בתוכה הממזגת אמריקאית סידרה אנגלית).
 בתחנת־ מתרחשות הסצינות דראמה. עם קומדיה

 טיפוסים המאכלסת בניו־יורק, סן־שיין המוניות
 ומתקוטטת רבה החבורה ויוצאי־דופן. משונים

 כלפי מלוכדת חזית מציגה אך שטות. כל על
 מרילו הירש. ג׳וד הראשיים: בתפקידים חוץ.
קונווי. וג׳ף הנר

י 01׳ 16. 10 שנ

 ערוץ — 0.10( דין שרה :דראמה •
 מדבר דקות, 30 כצבע, •שידור --- 6

 ג׳קסין. קתרין מאת רומן על-פי סרט אנגלית).
 אשה :18ה־ המאה בסוף מתרחש המעשה סיפור

 •וגזר־ בגניבה, מואשמת דין שרה בשם אנגלית
 אוסטרליה. — רחוקה בארץ גלות היה הדין

 (בתפקיד ג׳ורדן ג׳ולייט :הראשיים בתפקידים
 ■ויטל ברנטון הופקינס, הרולד וכן דין) שרה
קווין. וברי

־ 01* ש רי 19. 10 ש

 — 3 ערוץ — 6.30( היתולי ספורט •
גרמנית). מדבר דקות, 40 כצבע, •טידור

 :למשל קבוצות. שתי בין היתוליות תחרויות
 מיפלצת, של דמות על קטנים שקי־חול זריקת

 !שבפיה הדלוקה הסיגריה לכבות נסיון תוך
 נקניקיות ואיסוף גבוהים עמודים על טיפוס

 כאשר בדיר, כבשים כינוס ;עליהם התלויות
 על ורצים לכלבי־רועים מתחפשים המתחרים

ועוד. ארבע,

 מציע ובנסון שיפוץ, לעבודות
 לשיפוץ למיכרז להצטרף להם

גט המושל של החנייה מיגרש
 גריפין מר :קומדיה •

 שידור — 10.30( ואנוכי
 אנגלית). מדבר כצבע,
הו מפיק על מטורפת קומדיה
 גריפין, קנת מצליח, ליוודי
ה אותו בלעה כאילו הנעלם
 סרטים כוכבת ואשתו, אדמה,
 אחריו המחפשת בעבר, זוהרת

 אחרי ארצות־הברית. רחבי בכל
 מסע במהלך שנה, 20מ־ ׳•ותר

 אמרסון מרה מגלה הרצאות,
 בבית כ״היפי״ חי בעלה, את

 מאושר קטנה, בעיר מבודד,
זו בימי משהיה מונים עשרת

 מרה בתפקיד בהוליווד. הרו
 גרהם, גלוריה מופיעה אמרסון

 בורגס מופיע גריפין ובתפקיד
מדדיה
 יאומן לא :מותחן •

שי — 11.43( יסופר כי
אנג מדבר כצבע, דור

מס מקום תמונת הפרק לית).
 חביב, טיפוס רמאי, על פר

סימ גברת אצל מציאה הקונה
 מתפתח הסיפור וזקנה. פטית

יסופר. כי יאומן שלא לסיפור

ראשון יום
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 שדתי :נוסטלגיה •
 ׳טהור־ — 8.03(ארצי לך

עב ומזמר מדבר לכן,
 תוכנית עם אלמגור דן רית).

שלו. הישנה הנוסטלגיה

 פוס עוד :בידור •
 כצבע, שידור — 10.33(

 מנור אהוד עברית). מדבר
ותוכניתו.

כמע גבר :סידרה •
 שידור — 11.03( רכת

אנגלית). מדבר כצבע,

שני יום
10 .18

תהילה :סידרה ••
 כצבע, שידור — 8.03(

אנגלית). ומזמר מדבר

הנוכל :קוד
11.05 שעה חמישי. יום

 המבוססת בסידרה נוסף פרק
 המפורסם, הקולנוע סרט על
אמנויות. ללימודי בית־ספר על אח : מקורית דרמה •
- 0.30( הצידצול רי

עב מדבר כצבע, שידור
 בשיעמומון נוסף פרק רית).

 מהווי להביא הנועד הישראלי,
בארץ. ומוריו תיכון בית־ספר

שלישי יום
10 .19

הו זוהי :סידרה •
 שידור — 8.03( ליווד

אנגלית). מדבר כצבע,
רג המביאה בסידרה נוסף פרק
 המיתולוגיה מתוך ודמויות עים
ההוליוודי. הקולנוע עולם של אוק טילי :דראמה •

אנ מדבר — 0.30( טובר
דרא כצבע). שידור גלית,

הטי משבר על משוחזרת מה
 ,1962 באוקטובר הקובני, לים

 כי גילתה ארצות־הברית כאשר
 את מחמשת ברית־המועצות

טי בסוללות השכן האי אדמת
 באלמי ראלף רבי־עוצמה. לים

 הוארד סטיוונסון, כעדליי מככב
 ניקיטה את מגלם דה־סילבה
 את דוון ויליאם כרושצ׳וב,

 הוא אלוסון ג׳יימס קנדי, ג׳והן
 פאולמן אלברט בונדי, מקג׳ורג׳

 דוברינין, אנטולי את מגלם
 כאנדרי מככב פרסוף נחמיה

 כרוברם שיין ומרטין גרומיקו
 את ימלא אוקטובר טילי קנדי.

 למהדורת עד הערב, שידורי כל
חצות. כמעט
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