
ת ת תכויו עדפו  מו
ת בטלוויזיה אלי שר הי

רביעי יום
11 .10

 8.30( תצפית :מגזין #
 מדבר בצבע, שידור —

ה תיוחד התוכנית עברית).

 מתוארת זה בפרק מלוכלך.״
 נפגע שבה תאונת־הדרכים

בניו־יורק. צ׳רצ׳יל
 שדי קדמית: סידרה +

 בצבע, שידור — 11.14(
 והרי הפרק אנגלית). מדבר

 מסיבת־ של בסיומה נפתח את...
שוש ופול, שלי כאשר רווקים,

סע- הם כלוט. שיכורים בינו,

קאובוי ודמון: דונלווי
10.05 שעה רביעי. יום

מל שתי הטיבעי. ליופי פעם
 — האירים בה: תופענה כות

 על פרחי-הבר של היופי מלכת
בייש מלכה המרהיבים, צבעיה

 קצרה תקופה הפורחת מעט, נית
 היא והמים האבן מלכת ביותר.

שורק. שבנחל מערת־הנטיפים
קאו קולנוע: סרט •
ב שידור — 10.03( בוי

 אנגלית). מדבר צבע,
בי דייבם. דלסר של מערבון

 המנסה נודע, מערבונים מאי
ל הפרוע המערב את להראות
ש במאה שנראה כפי אמיתו,
עברה.

חמישי יום
44 .11

 התלבטות תעודה: •
 בצבע, שידור — 9.30(

ב הפרק אנגלית). מדבר
הש את מעורר התנהגות קרת
ל הכשרים האמצעים על אלה

ו האדם, התנהגות על השפעה
 למטרות מעודדים הם כמה עד

שטי־ בהם יש ומתי חיוביות
הבוח בסידרה הפרק ^יפת־מוח.

בשדה־הרפו־ אתיות בעיות נת
 השונות הדרגות את חושף אה,
ה התנהגות על ההשפעות של

המיטי אלה בחינת תוך אדם,
 לו. המזיקות ואותן עימו בות
השלי נושא את בוחן זה פרק
 הקטלני והפוטנציאל במוח טה

בכך. הטמון
וינסטון :•סידרה *

 מידבר שנות — צ׳רצ׳יל
 בצבע, שיתר — 10.23(

ה הפרק אנגלית). מדבר
מ עסק היא פוליטיקה שני,

אוק שבין בתקופה ח לוכלך,
 בביתו .1932 ומרס 1930 טובר

 צ׳ר־ וינסטון מקדיש בצ׳רטוול
 למישפחה זמנו עיקר את צ׳יל

 שבחלקם מאמרים, ולכתיבת
מיפלג־ מדיניות כנגד מופנים

 בנאום הוא הפרק של שיאו תו.
 בבית־ה־ צ׳רצ׳יל נושא אותו

 מתפטר הוא שבעטיו נבחרים,
 מיפלגתו של הצללים מממשלת

 הוא ציפיותיו למתת השמרנית.
בממשלת- לשמש מוזמן אינו

או שהוא תוך ^אחדות־לאומית,
עסק היא ״פוליטיקה : מר

 את ומדגישים זיכרונות לים
ומיגבלות־העתיד. חרויות־העבר

ןן 11 ןן 11 וח־■׳■
44 .42

 לאלד ערבי: סרט •
 — 3.32( המישסט הים

ער מדבר בצבע, שידוע
השכו תושבת נעימה, בית).

ו עורכת־דין הופכת עניה, נה
 היא אמה. חלום את מגשימה

 לתושבי־השכונה לסייע מנסה
 מי- קצין אחמד, כנגד במאבקם

 קשה. ביד בהם הנוהג שטרה
 עצמם מוצאים ונעימה אחמד

המע הבדלי למרות מאוהבים,
מדות.
 טד שעה בידור: #

כצ שידור — 9.13( בה
שעה עברית). מדבר בע,
ש ואורחיו, פאר מני עם טובה
 הוא ניצן, שלמה מהם, אחד

 בטלוויזיה הסאטיריקנים אחרון
הישראלית.

 בו־ קולנוע: סרט *
ב שיתר — 10.10( ליט

 אנגלית). מדבר צבע,
פי הבימאי של מפורסם מותחן

 בשל בתהילה שזכה ייטם, טר
בעל מרתקים מכוניות מירדפי

 סן־פרנצים- של ובמורדות יות
רא בתפקידים המים. שעל קו

מקווין(ב סטיב מככבים שיים
 ו־ ביסט ז׳קלין בוליט), תפקיד
בלש הוא בוליט ווהן. רוברט

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
>0. 41 ורמתו׳ □1*

החבובות :פופולרית סידרה *
 23 בצבע, שיתר — 3 עתץ — 6.30(

ומ חדשים פרקים אנגלית). מדבר דקות,
 מים הצפרדע, קרמיט של במעלליהם שעשעים

 נוסף החבורה, וכל הדב פוזו החזירונת, פיגי
 של בית־החולים בחלל, חזירים כגון למערכונים

ועוד. בוב ד-ר
 — 9.10( ויליאמס כאלב :דראמה +
מד דקות, 30 בצבע, שידור — 6 ערוץ

 פיאודלים חיי על בריטית סידרה אנגלית). בר
 ה־ של במרכזה בימי־הביניים. באנגליה ואריסים

 אריסים, סמישפחת צעיר נער של סיפורו סידרה
 והרם חי הוא אדמתו שעל הפיאודל נגד שהתמרד

 למעשה האחריות את עצמו על קיבל האב גדר.
 כאלב בנו, בכפו. עוול לא על להורג והוצא

ה האריס ניקמת את לנקום נשבע ויליאמס,
 מייק הראשיים: בתפקידים והמדוכא. מושפל
 הייגרם. וטוני ריי סטיסן הלמר, גנטר פות,
וייז. הרברט :בימוי

41. 11 תודיעו• יזם
 8.30( לשונך על שמור קומדיה: +

 דקות 23 כצבע, שידור — 6 ערוץ —
 המתרחשת קומית סידרה אנגלית). מדבר
 איוונם ברי השחקן בלונדון. לאנגלית באולפן
 את זרים תושבים המלמד לאנגלית, כמורה מופיע

 ופקיסתא- הודים — תלמידיו בין השפה. יסודות
 המנסה סינית הרף, ללא ביניהם המתקוטטים נים

 פולטת שהיא מישפט בכל מאו תורת את להחדיר
ופור ספרדי קשה־תפיסה, והונגרי פיקח יפאני
 וצרפתיה, שוודית נערות־חמד, שתי וכן .,טוגל

 האנגלי המורה של תשומת־ליבו על המתחרות
הצעיר.

12.11 עיש־ יו□
8.30( כוכב של דיוקנו קולנוע: •

 דקות, 23 בצבע, שידור — 6 ערוץ —
בצרפ מילים אי־אלה עם אנגלית מדבר
המצטיי המראיינות אחת קולין, קתלין תית).

אמ כוכבים מראיינת הצרפתית. בטלוויזיה נות
ועבו אהבותיהם חייהם, על מפורסמים ריקאים

 למרות סירטיהם. מתוך קטעים בשילוב דתם.
 מן כמה משתדלים באנגלית, נערכים שהראיונות

בצר מלים מיספר לשבץ המרואיינים השחקנים
בבית־הספר. לימודיהם מימי פתית,
9.10( מספיק זה שמונה :קומדיה •

 דקות, 30 כצבע, שידור — 6 ערוץ —
המת גבר כאשר קורה מה אנגלית). מדבר

 צעירה, אשה עם מתחתן החמישים לשנתו קרב
ה מנישואיו ילדיו לשמונת חורגת אם ההופכת

 מבנותיו שתיים של כשגילן ביחוד ראשונים,
 אשתו של מגילה בהרבה קטן אינו הבוגרות
 לפנינו מתגלית במעונו השורה השימחה ז החדשה
המשעשעת. הסידרה בפרקי

13. 11 שבזו יו□
 ערוץ — 8.33( דוקטור רפואה: •

 מדבר דקות, 23 בצבע, שידור — 6
מח על וחולים רופאים בין שיחה אנגלית).

 הדגמות עם ומניעה, טיפול ודרכי נפוצות לות
מפורטים. והסברים

 קולנוע סיטי פסטיבל קולנוע: •
 או בצבע שידור — 6 ערוץ — 10.15(

 קולנוע סירטי אנגלית). מדבר שחור־לבן,
 המוקרנים יחסית, חדשים וגם ישנים נבחרים.

זו. בשעה

14,11 ראשון יום
6.25( אקורדיון עם שירים בידור: •

בצר מזמר בצבע, שידור — 6 ערוץ —
 שירים שבה צרפתית, בידור תוכנית פתית).

 אקורדיון. בליווי ידועים, זמרים מפי נפוצים
מרהיבים. נוף באתרי מצולמת התוכנית

 — 10.15( והאץ׳ סטרסקי :מתח •
 מדבר דקות, 30 בצבע, שידור — 6 ערוץ

בפר גלזר מייקל ופול סול דייוויד אנגלית).
 מימי לטוב הזכורה מסידרת־המתח חדשים קים

מסכינו. על הקרנתה

15. 11 שג־ □1•
 — 8.30( ביקורי־בית קומדיה: +
מד דקות, 23 בצבע, שידור — 6 ערוץ

 בבית- הסתרחשת קומית סידרה אנגלית). בר
 ומהחולים, מהרופאים צחוק והעושה קטן, חולים
ובנפרד. ביחד

 — 10.15( ואשתו הארט מתח: •
מד דקות, 30 בצבע, שיתר — 6 ערוץ

 בכיכובם קלילה, סידרת־סתח אנגלית). בר
 אמריקאי כזוג פאורס, וסטפני וגנר רוברט של

בלשיות. תעלומות הפותר ומאוהב. עשיר

16.11 שי שדי □1•
3 ערוץ — 6.30( היתולי: ספורט •

 ער- מדבר דקות, 40 בצבע, שיתר —
 הנערכות היתוליות תחרויות וגרמנית). בית

המ קבוצות בין המערבית, בגרמניה ומצולמות
שונות. ערים ייצגות
 היום צרפת :תקומנטת סרט •

 שיתר דקות, 13 — 6 עתץ — 7.15(
 הרוח, חיי על מבט צרפתית). מדבר בצבע,
יסיגו. של בצרפת והמדע התעשייה הכלכלה,

שהופ סן־פרנציסקו, במישטרת
 עד- רום, ג׳וני על לשמור קד

 האמת לחשוף העשוי מדינה
 התחתון. העולם פעולות על

ה למרות נרצח. שהעד אחרי
 בו- יוצא עליו, המעולה שמירה

 — פרטי בילוש למיבצע ליט
ו עליו הממונים לעצת בניגוד
 לרפות המנסים הכללי- התובע

ידיו. את

שבת
11 .13

 8.30( בנסץ :סידרה *
 מדבר בצבע, שיתר —

 הגיבור, פיט בפרק אנגלית).
מכוניתו את מבנסון פיט מבקש

בוליט ומקווץ: ווהאן
10.10 שעה שישי, יוס

נת הוא בדרכו דחופה. לנסיעה
 לתפיסתם. ומביא בשודדים, קל

מ בעוד היום, גיבור הופך הוא
 כליל, נהרסה בנסון של כוניתו

לפצותו. מוכן אינו והביטוח
 של עניין :דראמה •

שי — 10.430( כחירה
אנג מדבר בצבע, דור

 גבר בידי נאנסת קרול לית)•
השפ חשה היא מבירה. שהיא

 מידידיה חלק וניכור. גועל לה׳
 למיש־ לפנות שלא לה מייעצים

 פנייה מעודד אחר וחלק טרה,
 שתי כידי שנוצר הסרט כזו.

 הר קם התסריטאית, — נשים
ה פראנק, אן והמפיקה, ברט,

 להבנת יעזור זה שסרט מקוות
 אחרי אשה של האימה תחושות

 רובר- :הנאנסת בתפקיד אונם.
מקסוול. טה

ר>זשון יום
11 .14

 הפער שני: מבט •
 שחור־ — 9.40( העדתי

 סידרה עברית). מדבר לבן,
ה פרקים שלושה בת תיעודית

 העדתי, הפער בשאלות עוסקת
ה ושורשיו החברתיים היבטיו

 של עבודתו פרי — היסטוריים
ה בפרק ארד. שלמה הכתב

 סיפור מובא יחד, כולנו ראשון,
 ומושבי-העולים עיירות־הפיתוח

ה החמישים, בשנות שהוקמו
 אי- אבטלה, מבעיות סובלים
ועוד• כלכלית, יציבות

שני יום
11 .15

תהילה סידרה: •
 כצבע, שידור — 8.03(

ה אנגלית). ומזמר מדבר
ו ממשיך כללית מכירה פרק

 בית־ספר של סיפורו את מביא
בניו־יורק. לאמנויות

אפלפלד :דיוקן •
 סד־ שחור-לבן, — 9.30(

 בסידרת הראשון עברית). בר
 עבריים סופרים של הדיוקנות

 אהרון סופר־השואה :זמננו בני
אפלפלד.

שלישי יום
11 .16

הולי זוהי :סידרה •
ב שידור — 8.03( בוד

אנגלית). מדבר צבע,
 אחד נושא המציגה סידרת-חתך,

 בעיקר הוליבוד, סירטי מתוך
 המאה פוקס חברת של סרטיה

העשרים.
נו־ יקה ש ג :סידרה +

ב שידור — 9.30( בק
 אנגלית). מדבר צבע,
 המספרת בסידרה האחרון הפרק

 של ועוללותיה עלילותיה על
 הפרק כותרת טלוויזיה. כתבת

ברחוב. האיש היא
_ _ 7*


