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רביעי יום
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צ׳רלי :הנפשה •
 שיתר — 0.00; בראץ
 אנגלית). .מדבר מנגע,

 המספר (אנימציה) הנפשה סרט
 של ״הפרוע״ כלבו סנופי, על

 יודע אינו הכלב בראת. צ׳ארלי
 לאילוף ונשלח דרך־ארץ מהי

החדש.
 8.03; רודה :סידרה •

 מדבר כצבע, שידור —
 ל־ קומית סידרה אנגלית).

 רודה הפרק הפעם מישפחה.
ב׳. חלק — ומייק
 מיש״ קולנוע: פרט •
 — 10.03; הפיג׳מה חקי

נ א מדבר כצבע, שידור

 צ׳רצ׳יל קלמנטץ אשתו את
 פיליפס שון השחקנית מגלמת

 קלאד ואני נווי עמק יפית (מה
 ניג׳ל הוא הבן דנדולף דיוס).
חלו ומשרתים, (אדונים חיברם

 ראש־הממשלה זוהר), של מה
ברקוורת׳. פיטר הוא סולדווין

 שלי :קומית סידרה •
 כצבע, שידור — 11.13;

 נוסף, פרק אנגלית). מדבר
 שבו מלא, ריהוט הפותרת תחת

 חסיד הינו שלי כי מתברר
משומש. ריהוט של נלהב

ש׳ יום שי
5.11

 ממון ערכי: סרט •
שידור — 3.30; ונשים

הפיג׳מה מישחקי :די
10.05 שעה רביעי, יום

ת). לי  בית־חרושת על סרט ג
 וג׳ון דיי דודיס עם לפיג׳מות.

רייט.

חמישי ום
1 1* .

 :תיעודית סידרה #
שי — 0.30; התלכטות

אנג מדבר בצבע, דור
 בסידרה, שלישי פרק לית).

 בתחום אתיות בעיות הבוחנת
 היא הפעם הכותרת הרפואה.
בבני־אדם. ניסויים  :חדשה סידרה •
 שנות — צ׳רצ׳יל ויסטון
 שידור — 10.23; מידבר
 אנגלית). מדבר בצבע,

 דרמטית בסידרה ראשון פרק
 המתייחסת פרקים׳ שמונה בת

 של בחייו 1939—1929 לשנים
 שהיו שנים הבריטי. המנהיג

 הביאו אך בחייו׳ שיממת שנות
 עמו את להנהיג לבסוף אותו

 השנייה. מילחמת־העולם במהלך
 על מבוססים הדראמה פרקי

 המבוססות היסטוריות׳ עובדות
 מר־ ההיסטורית של סיפרו על

 הראשון, הפרק גילברט. טין
 כאשר נפתח נכסיו, מכל נקי

 על־ צ׳רצ׳יל הוחרם 55 ׳בגיל
 כי היה ינראה מיפלגתו, ידי

 הפוליטית. דרכו לסוף הגיע
 עדיין )1928( הסרט בפתיחת

 ממיש־ באחת צ׳רצ׳יל מחזיק
 בלדווץ בממשלת רות־המפחח

הקל מאחרי כאשר השמרנית,
 המיפלגה עסקני פועלים עים
 ראש־ למישרת בחירתו נגד

 נוחלת שאז אלא הממשלה.
 מסיק וצ׳רצ׳יל מפלה. מיפלגתו

הפולי שדרכו המסקנה, את
 בתפקיד לקיצה. הגיעה טית

 השחקן משחק צ׳רצ׳יל וינסטון
ומשר (אדונים הארדי רוברט

 דיוק), מרחוב והדוכסית תים
_ 6 6 _ _

ערבית). מדבר בצבע,
כ לפני שנפטר והבי, יוסוף

 מעמודי היה שבועות, ארבעה
 המצרי. הקולנוע של התווך

חבר מודעות בעל היה והבי
 בסרט שיחק הוא מפותחת. תית

 שצולם הראשון, המדבר הערבי
 ועד ומאז 1938ב־ בפאריס

 בעשרות השתתף מותו ליזם
ב מגוונים. בתפקידים סרטים

 תפקיד מגלם הוא ונשים ממון
לעבו המסור פשוט פקיד של

 בלחץ אך ולמישפזזתו, דתו
 החברה. בכספי מועל הנסיבות

 :השחקנים מופיעים לצידו
ו הוסייני סועד רזק, אמינה

 דבר קולנוע: סרט •אחרים.
 — 10.03; בוורדים אלי

אנ בלדבר בצבע, שידור
ת). לי  מחזה על המבוסס סרט ג

 של סיפורו זה שם. אותו בעל
ו הצבאי מהשירות החוזר בן

 בחיי- שוב להשתלב צריך
 ואמו אביו כאשר המישפחה,

 אהדתו. על ביניהם מתחרים
 בני- שני בין הנפשי הפער
בי את מוצא המבוגרים הזוג
מה יותר אלה בנסיבות טויו

 והמרירות התיסכולים עבר.
ה חייהם בשנות שהצטברו
 החוצה. פורצים משותפות

 פרנק הוא והכימאי המחזאי
 :ראשיים בתפקידים גילתי.

 ג׳ק החייל, כאם ניל פטרישיה
ת האב בתפקיד אלברטסון מ  ו

הבן. בתפקיד שין טין

ת שב
6 . 1 1

 אחד יום דראמה: •
 שידור — 10.30; בקרוב
אנגלית). מדבר בצבע,

לחק המיועדים דונמים אלפי
 באיזור במים מוצפים לאות

תש־ ממיפעל קנדה מניטובה,

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
ז ׳11*31־1 01■ 3.ז

הנס המצלמה :סשעעשת סידרה •
 בצבע, שידור — 3 ערוץ — 1.00; תרת

 טלוויזיה סידרת אנגלית) מרבד דקות, 25
מפ סיטואציות על הבנויה פופולרית, אמריקאית

 וטוב תמימותם ניצול תוך ומצחיקות, תיעות
 קהל לפני פוגשת התוכנית אנשים. של ליבם

 לכינוי (שזכה פנט אלן של בהנחייתם באולפן,
ג׳ורג/ ופילים נסתרת״) מצלמה ״מר

 — 10.13; סוואת מתח: סידרת •
 — דקות 30 בצבע, שידור — 0 ערוץ
פעילו את המתארת סידרה אנגלית). מדבר

 מיוחדת, מישטרה יחידת של עבודתה ושיטות תה
 עצמם את שהוכיחו אמיצים מגברים המורכבת
 ליחידה וייט־נאט. במילחמת מעולים כלוחמים
 למדי־צבא. הדומים ומדי.ם מיוחדים כלי־רכב

 יוריך, רוברם פורסם, סטיב הראשיים: בתפקידים
שירה. ומרק קולמן ג׳ימס

ם ו ד י ע י מ ז ת *ו .

 אנדרסן כריסטיאן הנס :אנימציה •
 בצבע, שידור — הערוצים שני — 3.10;

 לילדים, סידרה אנגלית). מדבר דקות, 25
 המאה מן הדני הסופר של אגדותיו את הממחישה

לדרך. ידיד בשם פרק :הפעם .19ה־
 ערוץ — 3x3 ;1.00 שעשועץ: •

 מדבר דקות, ,00 בצבע, שידור — 3
 הירדנית, הטלוויזיה של עצמית הפקה ערכית).

 רחב מיגוון שכוללת שעה, בת תוכנית המגישה
טל כגון יקרי־ערך, פרסים עם תחרויות של

 מכונות־תפירה מקררים, לחו״ל, טיסות וויזיות,
המוס אחד עובדי בין נערכות התחרויות ועוד.
 גדולות חברות בנקים, כגון הציבוריים, דות

ומישרדי-ממשלה.

י ש י ש ס ו ■ 5 .1 1

 שני — 4.30; צ׳יסם :סידרת־סתח •
 דקות, 30 בצבע, שידור — הערוצים

 שוט־ שני הם שגיבוריה סידרה אנגלי). מדבר
 ויל- לארי קליפורניה, ממישטרת רים־אופנועים

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

ס ם1* ב ז ש 6.ז

 0 ערוץ — 8.30; קינויג :קומדיה •
אנ מדבר דקות, 23 כצבע, שידור —

במרכזה אשר קומית־בידיונית סידרה גלית).

 וחשמל, רדיו לתיקוני מעבדה בעל צעיר, גבר
 כוכבי־לכת אל הדמיון כנפי על למסעות היוצא

 כי הטוענת אשה עם היכרות אחרי מרוחקים,
 קינויג, דס הסידרה, גיבור המאדים. מאנשי היא

 הח־ מאנשי משימות מקבלים פיפר ג׳ימם וחברו
יכולתם. כמיטב לבצען ומשתדלים לל־החיצון

 ערוץ — 0.40; היאבקות :ספורט •
 מדבר דקות, 40 בצבע, שידור — 3

 בזוגות בהיאבקות תחרויות וערכית). אנגלית
מריע. קהל לפני וברביעיות,

ם א/ •ו \ ז!11ר \.7

 — 0.10; לויד ד רול ה קומדיה: •
 אילם דקות, 20 שחור־לבן, — 3 ערוץ

 הישנים מסרטיו לקט כאנגלית). כותרות עם
 אחת מטרה להם שיש לויד, הרולד של והטובים

!שיותר וכמה אותך, להצחיק :בלבד
 3 ערוץ — 0.40;בתינו :פולקלור •

 ערבית)• מלבר דקות, 30 בצבע, שידור —
 ושאר חתונה טיקסי ומינהגים, חיים סיגגונות
 בכפר בירדן, והחברה הפרם של בחייו אירועים

ובעיר.
ני ■ום \ עו \.8

 ערוץ — 0.10; דין שרה :דראמה •
 מדבר דקות, 30 כצבע, שידור — 0

וב באנגליה מתרחש המעשה סיפור אנגלית).
 המאה ובתחילת 18ה־ המאה בסוף אוסטרליה

 לדין מובאת דין שרה בשם אנגליה אשה .19ה־
 לאוסטרליה. הגליה היה דינה וגזר גניבה, באשמת

 הסידרה לנו מספרת זו בארץ ופעילותה חייה על
 ג׳ורדן, ג׳ולייט משתתפים: שמה. את הנושאת

 וסין קוויו ברי ויטל, ברנטון הופקינס, הרולד
סקאלי.

ע ■ום * ד . י1עו ז 9ז

0.13; לילדים רוסי סרט לילדים: •
 דקות 20 כצבע, שידור - 3 ערוץ -

 הטלוויזיה בתולדות לראשונה ערכית). מדכר
 ברית־המוע־ מתוצרת סרטים מוקרנים הירדנית

 סרטי לעולם הצצה בעברית). קריינית (עם צות
הקומוניסטית. מעצמת־העל של הילדים
10.13; האהבה ספינת קומדיה: •

 דקות, 30 בצכע, שידור — 0 ערוץ —
 ומשעשעים חדשים פרקים אנגלית). מדכר

 קוויו משתתפים: הפופולארית. הטלוויזיה בסידרת
 ולורין וילאן ג׳יל גרנדי, פרד קופל, ברני מקלוד,

סיום.

 בצפון־ האמריקאים שבנו קייה
 הקנדי השחקן מככב דקוטה.

ורנון. ג׳ון
 יאומן לא סידרה: •

— 11.20; יסופר כי
אנ מדבר בצבע, שידור

ת). לי  נזרה תדברו אל הפרק ג
 וסים בוב כיצד מספר בנזת

 קבר הרופא חברם כי חושדים,
הבית. במרתף אשתו את

ראשון יום
7 . 1 1

הדרו־ נחום :תיעוד *

 שחור-לבן, — 8.03; כיץ
 תיעודי סרט עברית). מדכר
 נחום הוותיק ׳בשומר העוסק

הורוביץ.
ה הקץ תיעוד: #

שידור — 0.43; סגולה

עברית). מדבר בצבע,
גולד אורי הבימאי של סירטו

 עצמונה, התנחלות על שטיין
 בלתי־חו- בהתנחלות שהוקמה

 הסכמי אושרו שבו ביום קית
 יום 50 במשך קמפ־דיוויד.

 את ציוותו עם גולדשטיין ליווה
ל עד ההתנחלות, של סיפורה

התוש פונו שאז אפריל, חודש
 את בוחן והוא מהמקום, בים

 והמיסטיקה המציאות בין הפער
אלה. מתנחלים ׳של

שני יום
8 . 1 1

תהילה :סידרה ,•
 כצבע, שידור — 8.03;

 אנגלית). ומזמר מדבר
 ממשיך הרצינות בכל הפרק

 של סיפורו את הלאה ומביא
בניו־יודק. לאמנויזת בית־הספר

 30 אולפן: תוכנית •
 וייצמן של למותו שגה

שחור־לבן, — 10.03;
אול תוכנית עברית). מדבר

 ירון של בהנחייתו מיוחדת פן
 של דרכו את שתבחן לונדון,
 מדינת של הראשון נשיאה

ישראל.

שי יום שלי
9 . 1 1

 יקה ש ג :סידרה +
 שידור — 0.30; נוכק

אנגלית). מדבר בצבע,
 המספרת בסידרה, נוסף ׳פרק

טלווייזה. כתבת של עלילותיה
 וירג׳יגיה דראמה: #
 — 10.20; טוכעת פליי

אנ מדבר בצבע, שיתר
 בתולה - של סיפורה גלית).

מש היא שביום פלוס, 30 בת
 עבד היא ובלילה מורה משת

 חל ׳לפתע המיניים. לחלומותיה
 בתפקיד בחייה. מדהים שינוי

השח מככבת פליי וירג׳יניה
מאסי. אן קנית


