
ח ס חכגיו מו עד  מו
ת בטלוויזיה אלי שר הי

רביעי יום
10 .2 0

 אגדות־עם סידרה: •
 כצבע, שידור — 6.00(

 פרק עוד אנגלית). מהכר
קלי גירסות המביאה בסידרה,

אגדות־עם. של1 לות
טכאתה :סידרה •

 כצבע, שידור — 6.32(
הקוס כל אנגלית). מדבר

 לכינוס, באים והמכשפים מים
 הבאתה. של דודותיה ביניהם

עם שעובד שהבחור מגלים הם

 סו־ ז׳קלין של המכר רב פי על
זו.

שישי יום
10 .22

 :ערכי קולנוע סרט •
 — 5.32( האהבה קורבן
ער מדבר כצכע, שידור
 ממוצא אשד, לסטלה, כית).

 בבעלותה. מועדון־לילה יווני,
 לאחר מדעתו יצא עלי, בנה,
לח־ ממשיכה היא אביו. מות

השעשועים וגערת הנסיך :ואוליכיה מוגרו
ז0.05 ישעה רביעי, יום

 אותם. סידר בטלוויזיה טבאתה
בו. לנקום מנסים והם

הנ :קולנוע סרט #
 ונערהדהשעשועיס סיך

 כצבע, שידור — 10.05(
ה המחזאי אנגלית). מדכר
ס כתב ראטינגן טראנס אנגלי

 לורנס השחקנים בשביל זה רט
הופע מונרו. ומרילין אוליביה

ל אמורה היתד, המשותפת תם
ב ההוליוודי הזוהר בין שלב
התי אמנות פיסגת ובין שיאו

הבריטי. אטרון

חמישי יום
10 .21

 טרילין סר :סידרה •
 בצבע. שידור — 5.30(

 שלישי פרק אנגלית). מדבר
כ בקסמים, העוסקת בסידרה

ב מוסך בעל הוא הקוסם אשר
 אל- לו ועוזרים מרילין מר שם

 המתלמד והנער היפה כסנדרה
זק.

 התלבטות תיעוד: •
 בצבע, שידור — 0.30(

 ראשון פרק אנגלית). מדבר
פ שישה בת תיעודית בסידרה

בטכ חידושים המציגה רקים,
מו בסידרה הרפואית. נולוגיה
שא המדע אנשי לפני עמדות

 בשטח ואתיות מוסריות לות
 נדרשו לא שקודמיהם הרפואה,

גנ התערבות כמו: לשכמותן,
 ב־ ניסויים ומוות, גסיסה טית,

 מנחה הסידרה את בני־אדם.
מ נשיא גיילין, ויליארד ד״ר
 בארצות־הברית. הייסטינגס כון

 ובו בת? או בו הראשון הפרק
נק שאנו רצוי האם השאלה:

 ואם ילדינו? של מינם את בע
התוצאות? תהיינה מה כן,

 הבד עמק :#סידרה
 שידור — 10.25( כות

 אנגלית). מדבר בצבע,
הטלוויזיה, בסידרת נוסף פרק
— 60

 בחיץ הנדסה הלומד באחמד,
 ה־ עשיר אלמעאב־. אגו לארץ.
ב עירה,  הו* כל על היחד.־ ׳.׳ נ

 הוא אותם. ומנע; העיירה עב־
 לשאתה, ורוצה גומא את הב א!

מו הוא מטרתו את ציג לה כדי
ש פריד משתתפים: לכו. כן

 מרצטפא קאמל. מדיחה ווקי,
גמיל. וסד,א פאהמי
 הוט־ :קולנוע סרט #
 שידור — 0.15( ברה

 אנגלית). מדבר בצבע,
ב שגדל לבן, איש על מערבון
 ושבמשך אינדיאנים, מחיצת

 גם כך מהם. אחד נחשב הזמן
 בתפקיד הלבנים. אליו התייחסו

 פול משחק הלבן האינדיאני
 רייט. מרטין הוא הבמאי ניומן.
.1967ב־ הופק הסרט
ב נגינה :מוסיקה #

 — 11.00( הארווד טירת
 או- הנבלו כצכע). שידור

נגינה. בקטעי אלים שן

שבת
10 .23

 8.30( כנסון סידרה: #
אנג מדבר בצבע, שידור
לית).
 הופ■ גילי : דראמה #
 — 10.30( הגדולה קינס

אנג מדבר בצבע, שידור
 מגיעה 12,-ד בת גילי לית).

ל חדשה, מאמצת מישפחה אל
מצ לא אחרות שבשתיים אחר

 לה נראית שוב מקומה. את אה
 והיא כבלתי-אפשרית, הקליטה

 שאותה הרחוקה, אימה אל פונה
 תו־ שזו כדי מכירה, אינה היא

 מגלמת גילי תפקיד את שיעה.
 קא- טרישה הצעירה השחקנית

סט.
 ייאומן לא סידרה: #

 — 11.20( ייסופר כי
אנג מדבר בצבע, שידור
מ בצמרת האיש הפרק לית).

ב־ המסתבך הארדי, על ספר

היודנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
■ 01׳ 2, 10 הב*ע 0

 — 5.50( אי־המטמון אנימציה: #
 מדבר דקות, 25 בצבע, שידור — 3 ערוץ

 קלוז- ספר־ילדים של חזותית המחשה אנגלית).
יפאנית. בהפקה ומוכר, סי

 אבו-עוואד יטל שכונתו דרמה: #
 30 בצבע, שידור — 3 ערוץ — 0.35(

 שבועית, קומית סידרה ערבית). מדבר דקות,
 של חייה הווי בהומור המתארת מקומית, בהפקה

ה בגיל אב :ממוצעת ירדנית עירונית משפחה
 בן וכן מספר, בשנים ממנוי הצעירה אשתו- עמידה,

ההתבגרות. בגיל ובת 6 ערוץ — 10.15( סוואת מתח: #
 אג־ מדבר דקות, 50 בצבע, שידור —

 סטיב של בכיכובם חדשה, סידרת־מתח לית).
שירה. ומרק קולמן ג׳ימס יזריק, רוברט פורסם,

21. ס! סמישו יום
 — 6.30( השפות מכון קומדיה: #
 מדבר דקות, 25 בצבע, שידור — 6 ערוץ

ה צעיר, כמורה איוונס ברי השחקן אנגלית).
 השפה יסודות את באנגליה זרים תושבים מלמד

 תלמידים של כיתה מול ניצב הוא האנגלית.
הו :התלמידים בין רכבי־העולם. מכל מבוגרים

 ובן ספרדים, יפאנים, סינים, פקיסתאנים, דים,
הסקסית. הצרפתיה דניאל,

2. 10 שיסוי יום 2
הערו שני — 4.20( צ׳יפס :מתח #
 מדבר דקות, 50 בצבע, שידור — צים

 שני הם גיבוריה אשר סידרת״מתח, אנגלית).
 לארי — קליפורניה ממישטרת שומרים־אופנוענים

 בכל השחרחר. אסטרדה ואריק הבלונדי וילקוקס
מרתקת. בלשית עלילה מתרחשת פרק

6 ערוץ — 0.10( מישפחה :דרמה #
אנג מדבר דקות, 50 בצבע, שידור —

 המעמר מן אמריקאית מישפחה של סיפורה לית).
 ארצות־ במערב אשר בספדנה המתגוררת הבינוני.
 עם גרושה בת — ילדים שלושה למישפחה הברית.

בתפקי .13 בגיל וילדה ,בקולג הלומד בן תינוק.
 קריסטי פרנק׳ גרי ברודריק, ג׳ימם :הראשיים דים

בקסטר־ברני. ומרדית מקניקול

ח1ע 01■ 2. >0 ב 5

6 ערוץ — 8.30( קינויג :קומדיה #
אנג מדבר דקות, 25 כצבע, שידור —

 גבר שבמרכזה קומית־בדיונית, סידרה לית).
 היוצא וחשמל, רדיו לתיקוני מעבדה בעל צעיר,

 מרוחקים, כוכבי-לכת אל הדמיון, כנפי על למסעות
כוכבי־ אנשי עם האישי הסוג מן פגישות ומקיים

 מציאות של עירבוב נשותיהם. עם ובעיקר הלכת,
עשירות. חלל תפאורות ודמיון.

2. 10 ־(א*נוז<1 יום 4
 ערוץ — 5.50(קטן עולם :לילדים #

3—2  מדבר בצבע, שידור דקות, 5
״המב מקומית, בהפקה חדשה סידרה ערבית).

 משיריה, ומציגה כלשהי, בארץ פעם בכל קרת"
ואגדותיה. ריקודיה סיפוריה,

6 ערוץ — 0ת.0( האיבה :דרמה #
אנג מדבר דקות, 50 כצבע, שידור —

ת)•  היא הנצחי. המשולש שבמרכזה דרמה לי
 על ומספרת המאה, בתחילת באנגליה מתרחשת

 מיר- לאשה הנשוי אריסטוקרטית ממישפחה רופא
 ניחומים מוצא הוא גהינום. חייו את ההופכת שעת

 נופל הוא זמן כעבור אחרות. נשים של בחיקיהן
 מות לאחר בגפה החיה צעירה, רווקה של ברשתה

 המאהבת עם המתהדקים קשריו בה. ומתאהב דודה,
 נעניוג לגט ובקשתו אשתו, מעיני נעלמים אינם
 ההכרה, לתודעתו חודרת לאט לאט־ מוחלט. בלאו

 אותה לרצוח היא ממנה להיפטר היחידה שהדרך
 בתפקידים אותו. תחשיד שלא מתוחכמת בדרך

 ושיריל פרפיט ג׳ודי דנט׳ הייויל :הראשיים
קמפל.
 — 10.15( והאץ׳ סטרסקי מתח: #
 מדבר דקות, 50 בצבע, שידור — 6 ערוץ

 ממזרח שכנתנו של הקטן המסד אל אנגלית).
 של הפסקה לאחר זו, פופולרית סידרה חזרת

 שני הם גלאזר מייקל פול סול דיויד כשנתיים.
 תוך חייהם, את המסכנים הסידרה, כוכבי הבלשים

עליהם. המוטלות המשימות ביצוע כדי

2. 10 עוד 01• 5

 — 8.30( ביקורי-בית :קומדיה #
 ,מדבר דקות, 25 בצבע, שידור — 6 ערוץ

 בבית־חולים, המתרחשת קומית, סידרה אנגלית).
קורבנותיה. והחולים גיבוריה הם כשהרופאים

שי1ע יום 2. 10 ל' 6

 הכלכלי השפל דוקומנטרי: סרט #
 50 בצבע, שידור — 6 ערוץ — 0.10(

 המתארת חדשה סידרה אנגלית). מדבר דקות
 ובעולם בארצות־הברית הכלכלי השפל גורמי את

 וכן ותוצאותיו, השפעותי ואילך, 1929 משנת
 השגשוג הפריחה אל לשום כדי שננקטה הדרך

הכלכלי.
10.15( האהבה ספינת קומדיה: #

 דקות, 50 כצבע, שידור — 6 ערוץ —
הפופו בסידרה חדשים ׳פרקים אנגלית). מדבר

המתחלפים. והנוסעים הקבוע הצוות עם לרית׳

 בצמרת, איש מחפש הוא רצח:
אותו. שיושיע כדי

ראשון יום
1 0 .2 4

בחי טקס בידור: #
 10.25( יוניכרס מיס רת
 מדבר כצבע, שידור —

אנגלית).
במע גבר :סידרה #
 שידור — 11.05( רכת

אנגלית) מדבר בצבע,

 האינפנטי׳ בסידרה נוסף פרק
ש במערכת זכר המתארת לית

נשים. בועון

שני יום
10 .2 5

תהילה :סידרה #
 בצבע, שידור — 8.03(

 נוסף פרק אנגלית). מדבר
הצל על המבוססת בסידרה,

 העוסק קולנוע, סרט של חתו
בבית־ספר התלמידים בהווי

לאמנויות. ניו־יורקי
 ה־ אהרי סידרה: #

 שידור — 0.30( צילצול
 עברית). מדבר בצבע,

 המקורית, בסידרה נוסף פרק
סי לייצר ניסיון להיות שנועדה

שנכשל. ניסיון מקומית, דרה
הזמן זה אולפן: #

 לבן, שחור — 10.05(
 עברון רם עברית). מדבר
בחדשות. אנשים מארח
ו הארט מותחן: #

 ׳טידור — 10.55( אשתו
 אנגלית). מדבר בצבע,

הגרו המותחנים בסידרת פרק
 לפני הוקרן הקודם הפרק עה.

ב הירדנית, בטלוויזיה שבוע
הש באותה וכמעט היום אותו

בישראל. הוקרן שבה עה

שליש• יום
10 .2 6

ג׳סיקה :סידרה #
 שידור — 0.30( נובק

אנגלית). מדבר בצבע,
ומ ממשיך הכיתה מלך הפרק

מע מהווי אנמי, באורח ציג,
 טלוויזיוני, חדשות מגזין רכת

 נו־ ג׳סיקה הכתבת באמצעות
בק.

ה משבר תיעוד: #
 — 10.20( ב׳ חלק טילים
אנג מדבר בצבע, שידור
ה הסרט של שני חלק לית).
ב הטילים משבר את משחזר

 ארצות־הברית, בין 1962 שנת
וקובה. ברית־המועצות 10.25 שעה חמישי, יום
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