
 מועדפות תכניות
שראלית בטלוויזיה הי

10.05 שעה רביעי, יוס

27,10
טבאתה :סידרה •

ר — 0.32( ח  כצבע, שי
 טבאתה אנגלית). מדכר
 מזג־ תחזית שדרנית מחליפה
 עושה היא בטלוויזיה. האוויר

 בעזרת מרובד״ בהצלחה זאת
הקוסמת. דודתה

ת * י נ ג  ת*־ :אולפן תו
ת  שיד־ר — 8.30( פי

 עברית). מדבר בצבע,
 צוות מיס. :התוכנית נושא

 העוסק למטוס הצטרף התוכנית
 גשם ובהורדת עננים בהזרעת

מלאכותי.
 ביטוח :קולנוע סרט #

 שחור• — ±0.00( כפול
 הסרט אנגלית). פרבר לבן,

 חברת־ביטוח במישרדי מתחיל
וול- סכתיב שם בלום־אנג׳לס,

ת טו ב ל ת שי — 0.30( ה
ר בצבע, דור ב ר ג פ אנ

מ בסידרה שני פרק לית). ה
ה בתחום אתיות בעיות תנת

 בדיקות :הפרק נושא רפואה.
מת התורשה. בתחום סריקה

הטי אופן כמו שאלות עוררות
 מחלות הנושאים בבני־אדם פול

תורשתיות.
!הבו עמק סידרה: •
ת חר — ±0.20( כו  שי

 אנגלית). פז־בר כצבע,
 בסידרה ואחרון רביעי פרק

 של הרב־מכר על המבוססת
 מתמוטטת נילי סוזן. ז׳קלין
 ג׳ניפר, של התאבדותה אחרי
 לגמילה במוסד מאושפזת היא

בכי לעמדה מגיעה אן מסמים.
ני בעוד הסרטים, בחברת רה

 ^אריכים אינם לליון שואיה
ימים.
 שלי :קומית סידרה +

חר — .±0±±(  בצבע, שי
חו- למסד אנגלית). מדבר

רביעי יום

 בכתפו, מכדור הפצוע גף, טר
 התביעות, על לממונה תזכיר

 כיצד נזכר זה קייס. בארטון
 נף הכיר -חודשים כמה לפני
 בלונדית דיטריכסון, פיליס את

 פוליסת־בי־ מכר -לה קשוחה,
 לנסוע עמד בעלה כאשר טוח.
 אותו שיכנעה מחזור, לכנס
 שהרי ברכבת, לנסוע פיליס
 פיצויים מניב ברכבת מוות

 את תיכננו ופילים נף כפולים.
 עד דיטריכסון, לרצח תוכניתם

 פרד :מככבים השתבש. שהכל
 אדר סטנוויק, ברברה מקמורי,

 בויים הסרט רובינסון. י׳ג ארד
סי לפי ויילדר, בילי על־ידי

צ׳נדלר. ריימונד מאת פור

חמישי יום
28.10

ר :סידרה •  פרלין פ
חר — 0.30(  בצבע, שי

 חמישי פרק אנגלית). מדבר
 שגיבורד■ זו, קוסמים בסידרת

 מסייעים !ולידו מוסך, בעל הוא
היפה. ואלכסנדרה זק המתלמד

:תיעודית סידרה •

ה הסידרה פגרה, אחרי זרת,
 נמה בפרק המעולה, קומית

 שלי משתאה שבו בבית, טוב
ותיפקודיו. הגוף נפלאות על

שי יום שי
2 9 , 1 0

ר: • דו ה בי  טובה שע
ר — 0.10( דו  בצבע, שי

 ה- תוכנית עברית). מדבר
 של הייצוגית והבידור ראיונות

פאר. מני בהנחיית הטלוויזיה,
ח קולנוע: סרט #  ה

 הרפתקה היא פתקה
ר — ±0.±0( דו  בצבע, שי

 סאטירה צרפתית). מדבר
 על ללוש קלוד הבימאי של

 המחליטים עבריינים, חמישה
האופ מן יצא עולם־הפשע כי

 יש הגדולים הרווחים ואת נה,
מפעי הם בפוליטיקה. לגרוף

שיטו את רבה בהצלחה לים
 אחרי המדינאים. בין תיהם
 חי את ביסודיות לומדים שהם

 ה־ של השונות האידיאולוגיות
 קבוצות ושל הגדולות מיפלגות
חור הם בפוליטיקה, השוליים

ללוש הזהירות. מגבולות גים

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
87 ,דברנו •וס .10

— ±0.0( ויליאפס כאלב :דראמה
 מדבר דקות, 00 בצבע, שידור — 0 ערוץ

פיאו חיי על חדשה בריטית סידרה אנגלית).
 במרכזה בימי־הביניים. באנגליה ואריסים דלים

 שאביו ויליאמס, כאלב בשם עני צעיר של סיפורו
 הופקה הסידרד. בכפו. עוול לא על להורג הוצא

 מאת ויליאמס כאלב של תרפתקותיז הרומן על־פי
 פורד, מיק הראשיים: בתפקידים גודווין. ויליאם

 בימוי: הייגרט. וטוני ריי סטיפן הלמר׳ גנטר
וייז. הרברט

28 תמישי 01* .10
ם: • ח ל  וולט של הנפלא עולפו די

 בצבע, שידור — 3 ערוץ — 0.00(דיסני
 תוכניות סידרת אנגלית). מדבר דקות, 50

 החי מעולם דיסני, וולט של מאולפניו מעולה
 מרהיבה. ואנימציה אנושיים סיפורים והצומח.

הצפוני. הקוטב נגד שניים — הפעם
* המוסיקה תולדות דוקומנטרי: ׳

 30 בצבע, שידור — 0 ערוץ — 0.30(
 חדשה צרפתית סידרה צרפתית). דבר דקות,

היום. ועד הראשונים מימיה המוסיקה, תולדות על
ח: • ת ת איש מ  — ±0.0( ההרפתקו

 דקות, 00 בצבע, שידור — 0 ערוץ
 ב- מככב מייג׳־ורס לי אנגלית). מדבר

 הספינות את המבצע ככפיל זו סידרת־מתח
 זה תפקידו כוכבי־הסרטים. של במקומם המסוכנות

 ביצוע כרוך ולעתים ותושיה, רב אומץ מחייב
 זאת, עם מטש. של חיים בסכנת אף התפקיד

 עוסק הוא לכן יום. בכל מזדמנת אינה בזו עבודה
-וסחיטה. רצח מעשי של פרטיות בחקירות גם

2. (0 ו*1־ג1ע יום 9
ת: סידרה • ק ת ר 2( יאומן לא מ 3 0 

ס שני — צי ח  00 בצבע, שידור — הע
 אמריקאית סידרה אנגלית). מדבר דקות,

 כוכבי־טלוויזיה. שלישיית של בהנחייתה פופולרית,
 אנושיים שיאים מדהימות, תופעות מציגה הסידרה

 ניתן עוצרי-נשימד״ ומיבצעים שוגים בתחומים
באנגלית. טובה ידיעה ללא גם זו׳ מסידרה ליהנות
ד ># ח  — ±0.00( שחרזדה לילדת :בי

חר — 3 ערוץ  ומזמר מדבר בצבע, שי
 הטלוויזיה של המרכזית הבידור -תוכנית ערבית).

 לפי וריקודים, ■שירה זימרה, :3 בערוץ הירדנית
 הזמר לאוהבי לילוודערב. של המסורת מיטב

המזרחי.

ם 5. >0 1011( יו 0
ת י•  הכביש על נוסעיס :הרפתקו

 על אמריקאית סידרה אנגלית). מדבר דקות,
 הוא המבוגר מנוגד. אופי בעלי נהגי־משאית שני
 במר הוא הצעיר ואילו וחסר־השכלה, אלים גבר

 לצבור כ-די במשאיות הנוהג למישפטים, פקולטה
 קלוד :הראשיים בתפקידם בחיים. נסיון מעט

צ׳נדלר. וויל אקינם

אנ *ום 5 1ו11ר 1 .1 0
 0 ערוץ — 8.30( טקסי קומדיה: •

אנג מדבר דקות, 20 בצבע, שידור —
 בתחנת המתרחשת אמריקאית, סידרה לית).
יוצאי־דופן. טיפוסים עובדים שבה מוניות,

 — ת±0.0( והאץ׳ סטרסקי -מתח: •
ץ חר — 0 עח  מדבר דקות, 00 בצבע, שי

 הם גלאזר פייקל ופול סול דיוויד אנגלית).
 קחו־ לעתים המסכנים הפופולאריים, הבלשים שני
 המוטלת המשימה ביצוע למען חייהם את בות

עליהם.
•01 )811■ 1.11

ח: • ת  — ±0.±0( ואשתו הארט מ
 מדבר -דקות, 00 בצבע, שידור — 0 ערוץ

 רוברט של בכיכובם קלילה סידרת־-מתח אנגלית).
 ומאוהב, עשיר אפריקאי כזוג פאורס וסטפני וגנר

 למעשי- טרף שנופל או בלשיות, -תעלומות הפותר
 על דבר של בסופו מתגבר אך וסחיטה, ביריזנות

 פופולארית סידרה אגב, בו. לפגוע הזוממים כל
 ירדו אך ובירדן, בישראל הערב מוקרנת זו

 הזו! שאוהבי כך בכשעה, ישראל את מקדימה
זה. אחר בזה פרקים בשני לצפות יוכלו הארט

ד •ום תו ד 2 עו .1 1
ץ — 0.30( היתולי ספורט • ח  — 3 ע

 גרמנית מדבר דקות, 40 בצבע, שידור
 שתי בין מרתקות היתוליחת -תחרויות וערבית).

 המערבי בגרמניה ערים שתי המייצגות קבוצות
מריע. וקהל שופטים עם

ת ברך :קומדיה •  — 8.30( זה בי
חר — 0 ערוץ  דקות, 20 בשחור־לבן, שי

 מיש-פחה על בריטית סידרה אנגלית). מדבר
 ובתו. בנו אשתו, העמידו־״ בגיל גבר ממוצעת:

שה בחיי־המישפחה. אירוע מתרחש פרק בכל
 ובמידה הסאטירה, דרך על הינד. אליו התייחסות

 ג׳ימס, סידני עם ועוקצנות• לגלגנות של רבה
גיסון. וסאלי סטיוארט רובין קופלנד, דיאגד.

נוד שחקנים זה בסרט שיתף
 הזמר מטורח, לינו כמו עים
 כ- שחקנים ולידם ברל, דק

נ׳ראר. ושארל דנר שארל

30,10
8.30( ב״םץ :סידרה •
חר —  מדבר בצבע, שי

 הדירות בית בפרק אנגלית).
 קראום מתארסים קלייטון של

 שארנולד למרות וארנולד,
 אשד, ישא שלא לאמו הבטיח

 נבחר בנסון בחיים. היא עוד כל
 בבניין ועד־הדיירים לראש
 כי מגלות שחקירותיו עד שלו,

 אלא אחר לא הוא בעל־הבית
 תובע בגסון אנדיקוט. קלייטון

 של רמתו את לשפר מקלייטון
 כראש תפקידו בתוקף הבניין,

ועדת־ד,דיירים.
מי :דראמה •  חטדו

 שידוד — ±0.30(גך־העדן
 אנגלית). מדבר בצבע,

ה פרוץ עם ,1976 קייפטאון
 שלוש הגזעים. בין מהומות

מתכו כוחות, לבנות, נשים
 מחוץ משותף ערב לבלות ננות

 ממוצא יהודיה — מולי לבית.
אנה :ועשירה גרושה פולני,

פלי — ומוז !האפריקנרית —
 להתעלם מנסות מרודזיה טה

ה רקע על אך מפוליטיקה.
 הגוברים, הפוליטיים מתחים
ה שלושת בין מתח מתגלה
 נעמי מככבות: בסרט נשים.

 בור־ ושלי קוהלר אסתר בוך,
קום.

 יאומן לא סידרה: •
שי — .20±±( יסופר כי

ר אנג מדבר בצבע, ח
 כומר •של הנאותיו בסרט לית).
 לכומר, בונים סיריל מתחזה
 ישנים חפצים לשמר ומבקש

 מגלם תפקידו את בעלי-ערך.
גילגוד. ג׳והן

ראשון יום
31,10

 לך שרתי : נוסטלגיה •
 שחור״ — 8.30( ארצי
עב ומזמר מדבר -לכן.

 סידרה של חוזר שידור רית).
אלמגור. דן בהנחיית ישנה,
ד • ח פופ עד :בי

 בצבע, שידור — ±0.30(
 נוסף פרק עברית). ■מדבר

הבידור. בסידרת
כמע גבר סידרה: •

חר — .20±±( רכת  שי
 אנגלית). מדבר בצבע,

 מתנהל סגור מועדון בפרק
 עורכת־ מנהלת שאותו קרב,

 אכסכלוסיבי במועדה הירחון
זכרים. לעתונאים

שני יום
1,11

תהילה :סידרה •
בצבע, שידור — 8.03(

 אנגלית). ומזמר מדבר
 המספרת •בסידרז״ רביעי פרק

 למוסיקה ספר בבית־ החיים על
בניו־יורק. ולאמנויות

 :מקדחת י טיהרה #
 — 0.30( הצידצדל אחרי

 עב־ מדבר כצבע, שידור
ת).  בסידרה חמישי פרק ח

 כבוד מוסיפה שאינה המקורית,
הישראלית. לטלוויזיה כלשהו

הזמן זה :מדל •
כן, שהוחל — ±0.00(

עברית).
חן: * ת  ד הארט מו

חר — ±0̂<0( אשתו  שי
 אנגלית). מדבר כצבע,

ב ממש לצפות, שסיים מי כל
 בירדן, ואשתו בהארט זו, שעה

הישרא בתחנה לראות מוזמן
 חוקרן שכבר הפרק את לית
שעבר. בשבוע שם

שי יום שלי
2 , 1 1

 הוליווד. זוהי :סידרה •
חר — 8.03(  בצבע, שי

 נוסף סרק אנגלית). מדבר
 סיפורים המגוללת בסידרה,
 ועל סרטים הכנת על גדולים

בהוליווד. בוכבי-קולנוע
 נו- ג׳סיקה !סידרה: •
חר — 0.30( בק ב שי

 פרק אנגלית). -מדבר צבע,
פוש המאוד מאבקיה על נוסף
מקו טלוויזיה כתבת של רים
בארצות־הברית. מית
 מהפיכות דראמה: -•

ר — ±0.20( קטנות ח  שי
אנגלית). מדבר בצבע,

----------5 5 _

ת שב


