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 מועדפות תכניות

הישראלית בטלוויזיה

־וניומן קנדד פחד הוא המפתח :
10.15 שעה שישי. יום

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
ע יום 2. 11 ,רבי 4

 — 1.00; הנסתרת המצלמה :סידרה •
ר ׳— 3 ערוץ ו ד  דקות, 20 — בצבע שי

 אמריקאית טלוויזיה סידרת אנגלית). מדבר
 לצלם — פשוט רעיון על המבוססת ותיקה,

 של בנוכחותה שיחושו מבלי אנשים ולהקליט
המפ סיטואציות ליצור זאת עם ויחד המצלמה,

המקובל. לנוהג בניגוד דברים לעשות אותם תות
ת: סידרה • מי  אבו־ של שכונתו קו

 כצבע שידור — 3 ערוץ — 0.30; עוואד
 סידרה ערכית)• מדכר — דקות 30 —

פר בהומור המתארת מקומית, בהפקה שבועית
ת מישפחה של מחייה קים רדני ת י רוני ממו עי

 הצעירה אשתו העמידה, בגיל אב עם צעת,
 ובן לב, ממחלת סובלת אך אחדות בשנים ממנו
בוגרים. ובת

2. 11 חמישי יו□ 5
 — 4.00; והארדי לורל אנימציה: •
 20 — כצכע שידור — הערוצים שני

 הקומיקאים זוג אנגלית). מדבר _ דקות
 לסיד־ כהשראה שימש הראינוע, מימי המפורסם

מוצלחת. אנימציה רת
 — 8.30; לשונך את שמור :קומדיה •

ר — 0 ערוץ ו ד  דקות, 20 — כצכע שי
 באולפן המתרחשת קומדיה אנגלית). מדבר

 מכל מהגרים לומדים שבו בלונדון, לאנגלית
העולם. רחבי

2. 11 שישי יו□ 6
 — 3.20; עשרים כת נערה :דרמה •
 00 — כצכע שידור — הערוצים שני

 נערה של מאבקה ערכית). מדבר _ דקות
 הלימודים לספסל לחברה להינשא הרוצה צעירה,

ממנה. המבוגר לבן־דודה ולא באוניברסיטה,

ח 01׳ ב 2. 11 ש 7
0 ערוץ — 8-30; קינוויג :קומדיה

ת סידרה אנגלית). ת־בדיוני מי  גבר שבמרכזה קו
 למסע היוצא חשמל, לתיקוני מעבדה בעל צער,

 הכרות בעיקבות מרוחקים, לכוכבי־לכת דמיוני
המאדים. פן היא כי הטוענת אשה עם

2. 11 ראשון יו□ 8

מדבר — ־,ות20 — כצכע שידור —

ם :מתח • שי פו ה חי ל צ ה  — 0.10; ו
ץ רו ר — 3 ע דו ע שי כ צ 0 — כ  — דקות 0

 שהתמחה צוות על סידרה אנגלית). מדבר
היע באזורי והצלה חיפושים סריקה, בפעולות

 מאולפות. בחיות־בר נעזר המצילים צוות רות.
 קווין, דונו ריינולדס, מייקל הראשיים: בתפקידים

תאם. ומייקל
 ערוץ — 10.10; וגאס :ובידור מתח •

 מדבר — דקות 00 — בצבע ־שידור — 0
 לפני מסכינו על שהוצגה סידרה אנגלית).

 ההימורים בעיר מתרחשת היא אחדים. חודשים
 בתפקיד יוריק רוברט עם לאס־וגאס, והבידור
הראשי.

2. 11 שד יו□ 9
 — 8.30; וחבריו קאש :הרפתקה •
 — דקות 00 — כצבע שידור — 3 ערוץ

 בסיגנון הרפתקות סידרת אנגלית). מדבר
 של כנופיות אחרי מירדפים הפרוע. המערב

ארצות־הברית. מערב בגופי מפרי־חוק,

5. 11 שדישי ם1■ 0
 — 0.30;טלה־מאץ׳ :היתולי ספורט •

ץ רו ע — 3 ע ב צ ב ר, דו שי  — דקות 40 — ־
 היתו- תחרויות וגרמנית). ערכית מדבר

 שונות ערים המייצגות קבוצות שתי בין ליות
בגרמניה.

 — 10.10; האהבה ספינת : קומדיה •
 — דקות 00 — כצבע שידור — 0 ערוץ
 ומשעשעים חדשים פרקים אנגלית). מדבר

 של בהשתתפותם הפופולרית, הטלוויזיה בסידרת
 ג׳יל גרנדי, פרד קופל, ברני מק־לאוד, קווין
טיוס. ולורין וילאן

לחייך המשיכו :ומור הוד
10.20 שעה שלישי, יום

רביעי ום
11 .24

שוט על :תצפית •
 — 8.30; ומדענים רים

עב מדבר בצבע. שידור
 המגזין מוקדש הפעם רית).

 של הפלילי הזיהוי למעבדות
הבימאי של בסרט המישטרה.

 של שיחזור יובא ליפשיץ נתן
כיצד אמיתי, רצח מעשה
 של הניידת המעבדה מגיעה

וה האירוע למקום המישטרה
שטרה. וחקירת סיוע שיח המי

 שומר לרצח מתייחם הרצח זור
לפני שאירע בנצרת, קשיש

נת טרם היום ועד שנים כמה
הרוצח. פס

•שני קולנוע: סדט •
 לדרך יצאו רוכבים

 כצבע, שידור — 10.00;
מ מארשל אנגלית). מדבר
(ג׳יימס מקייב גתרי טקסס.

 ארה״ב, בצבא וסגן סטויארט)
 וידמארק) (ריצ׳ארד גארי ג׳ים

ל מתיישבים שיירת מובילים
 שבט בני של הטריטוריה תוך

 שבויים לשחרר כדי הקומנצ׳י
א בידי המוחזקים לבנים האינדי

 למרטי מקייב מספר בדרך נים.
 נערה ג׳ונס). (שירלי פארסל

 מצב באיזה כנער, המתנהגת
 אחיה ביניהם — השבויים יהיו

 חיים של שנים אחרי — הצעיר
 גארי, הקומנצ׳י. בני בקרב

 לנחמה. מנסה במרטי, המאוהב
על בשבי נלקחים וגארי מקייב

 משכנעים אך האינדיאנים, ידי
 למטרות שבאו ראש־השבט את

 הם רובים שני תמורת מיסחר.
 נער חץ״, ״זאב את מקבלים

אני שגדל לבן  אל- ואת כאינדי
 אשה קריסטאל), (לינדה נה

 לפני בשבי שנלקחה לבנה
 ג׳ון ביים הסרט את שנים.
פורד.

חחיש• יום
11 .25

 :תיעודית סידרה •
שי — '0.30; התלבטות

אנג מדבר בצבע. דור
 ב־ ואחרון שישי פרק לית).
 דוקטור, הכותרת תחת סידרה,

 הבעיות את מסכם רוצה, אני
ת האתיות ה בתחום הקיימו
ה נבחנים זה בפרק רפואה.

חיי־אדם. להצלת אמצעים
וינסטץ :סידרה •
 מידבר שנות — ׳יל צ',-צ

כצבע. שידור — 10.20;

 רביעי פרק אנגלית). מדבר
המת הכותרת תחת בסידרה,

 לתקופה המתייחס בשער, ריע
 .1934 ואוגוסט אפריל שבין
 צ׳רצ׳יל על עוברת 1934 שנת

 בפרלמנט. בשחיתות במילחמה
שתח ועדה הקמת דורש הוא
תיו את קור  סר של פעולו
 הודו). לענייני (השר הור

ומש בהצעה תומך הפרלמנט
בהצ צ׳רצ׳יל עם פעולה תף

סיר של ידיהם כי מתברר בעה.

 נקיות. אינן דרבי והלורד הור
 בעצת בולדווין, ראש־הממשלה

 פירצה מוצא המישפטי, היועץ
 מן הור את המשחררת בחוק

 שוב. מובס צ׳רצ׳יל המלכודת.
 ושב לונדון את נוטש הוא

או באוגוסט לצ׳רטוול. מדוכא
 את צ׳רצ׳יל מבלה שנה תה

ידיד בבית בדרום־צרפת זמנו
 ויגרם, רלף אליום. מקסין תו

מפ הבריטי, מישרד־החוץ איש
 הוא בביקור. צ׳רצ׳יל את תיע

בגרמ מהמתרחש חרדה אחוז
ניה.

 שלי :קומית סידרה •
 בצבע. ־שידוד — 11.10;

על הפרק אנגלית). מדבר
 כיצד מספר ואנשים עכברים

 והם חדש בית ופראן שלי קנו
 שלי של גורלו אותו. מסדרים

 עמדה נוקט הוא כאשר מחמיר
ה הסטנדרטים נגד מוסרית

 ה- בעולם המקובלים מפוקפקים
פירסום.

1 ז נוז־י־ו 1 0 1 ]1

11 .26
המפ :קולנוע סרט •
 — 10.10; פחד הוא תח

אנג מדבר בצבע. •שידור
מויו בריטי מותחן לית). בבי

וידידיו פווארוטי
10.30 שעה מוצאי־שבוז.

 רב־ פי על טכנאר מייקל של
 מק- אליססר הסופך של מכר
 להובלה קטנה חברה בעל לין.

 את אשתו. את מאבד אווירית
דו ואת בנו די  ביותר הטוב י

 תמוהה. שסיבתה בתאונת־מטום
הת הופכת האסון בהשפעת

 על עובר הוא למוזרה. נהגותו
 זוהי ונאסר. שונים תנועה חוקי

 נוספים למעללים התחלה רק
 בסופו אותו המובילים שלו.

 ב־ הקשורה לכנופיה דבר של
 הים. מקרקעית אוצרות משיית

 בארי משחק הראשי בתפקיד
ת ועיסו ניומן, שחקני הברי ה

די והשחקן קנדל סוזי טית  הקנ
ורנון. ג׳ון

שבת
11 .27

 ב:־ קדמית: סידרה •
בצ •שידור — 8.30; סדן
הפרק אנגלית). מדבר בע.

מס. בעיות

 פווארוטי :תעודה •
 שידור — 10.30; וידידיו
 איטלקית מדבר בצבע.

ואנגלית).
 יאומן לא :סידרה •

שי — 11.20; יסופר כי
אנג מדבר בצבע, דור

 ניצחת הוכחה הפרק לית).
ש האורחים הכנסת על מספר

 פני את עורך־דין קיבל בה
 שהצילה פנים קבלת רוצחו,

חייו. את

ראשון יום
11 .28

במע גבר :סידרה •
 שידור — 11.10; רכת

אנגלית). מדבר כצבע.
 מספר בסידרה האחרון הפרק
גירו אחרי שנים שלוש כיצד
 אש־ שילה׳ שבה מרים שים

 ומבקשת אלן של תו־לשעבר
 ועם איתו ולהתגורר לשוב

איימי.

שני יום
11 .29

תהילה :סידרה •
 בצבע. שידור — 8.03;

 אנגלית). ומזמר מדבר
 על מספר בהמון לבדך הפרק
 לפני להופיע ברונו של פחדיו
ש פחד קהל,  ברצונה המתנג
 את להעמיד קוקו של העז

 נשף- לקראת במיבחן הלהקה
שנתי הצדקה  בית־הספר. של ה
וה קצר קורה המופע בערב
 ברונו באפלה. שוקעת בימה

מנגן באחריותו חש  בחשיכה, ו
מד קטע מבצעים חבריו בעוד

נרות. עם ריקוד של הים
דידקנות :סידרה •

יהו — קשר — יוצרים
 מאירוביץ וצבי הנדל דית

 כצבע. שידור — 0.30;
הודית עברית). מדבר הנ י

 סאירוביץ, וצבי סופרת, דל.
שאו צייר,  עם .1948 בקיץ ני

 מוכר לזוג שניהם הפכו השנים
ת בנוף הישראלי. האמנו

שלישי יום
11 .30

 מיון חדד :סידרה •
 בצבע. שידור — 0.30;

 נוסף פרק אנגלית). מדבר
 מתרחשת שעלילתה בסידרה,

 פרנסיסקו. בסן חולים בבית
ל פנים שלוש — הפרק שם

אהבה.
 המשיכו :דראמה •

 שידור — 10.20; לחיי!־
אנגלית). מדבר בצבע.
ת דראמה הפעם נוספת. בריטי

 בכיכובם לחייך המשיכו בשם
הוד. ומיראז׳ מור סטפן של


