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12 .15
 רודה ;קומית סידרה *

ע, שידור — 8.03( ב  מ
 טיסת הפרק אנגלית). מדבר
 ומביא ממשיך ׳ג׳וני של היחיד

ניו־יורקית. גרושה של סיפורה

ה קולנוע: סרט #
ת מארקס אחים ה כחנו
ה תל ת — 10.05( נ חו  ש

 קד אנגלית). מדכר לכן,
ל אופייגית מטורפת, מדיד.
 על המקבלים מארקם, אחים
לבטיחות האחריות את עצמם

 בבית־הנב־ צ׳רצ׳יל של רותיו
ה את להניע מתחילות הרים

 של סאקטית טעות בו. יושבים
 את לטמיון מורידה צ׳רצ׳יל
 תמיסתו — המדיניים ה״שגיו

ש השישי, באדוארד הפומבית
 הגברת למען המלוכה את נטש

 גלי נגדו מעוררת סימפסון,
 על בלדווין של ידו ושוב בוז,

העליונה.

טעוןןווןן11
12 .17

•היפה■ ערכי: סרט <•

מארקם האחים
רביעי יום

 מהרה עד גדול. בסופרמרקט
 באנשי־ צורך שיש מתברר,
 בדי הכולבו בחנות ביטחון

 האחים מפני המקום על להגן
 <ד אחד הוא זה סרט מארקס.

 השלושה, שבסירטי הנודעים
 מוגדר. אופי מהם אחד שלכל

ה הגדול. שפמו עם גראוצ׳ו,
 תוך מטורפת, במהירות מדבר
 והיפוכס דברים אומד שהוא

 הנוהג צ׳יקו, אחד. במישפט
 איטלקי, כמהגד סרטיו בכל

ה של היהודי מוצאם למרות
 מוציא שאינו והארפו, אחים,

 מפגין אך הסרטים, בכל הגה
 נבל. על בפריסה וירטואוזיות

 אחד בל מפגין זה בסרט גם
 הקומית יכולתו את מהאחים

 לעזוב שלא מומלץ המיוחדת.
ש דבר זה. בערב הבית את

 בערבים עליו להמליץ קשה
\ אחרים.

ת : הגדולה כחנו
10.05 שעה

 — 5.32( והנוכל פיה
ער מדבר בצבע, שידור
 חתונתה לפני קצר זמן כית).

עד שבעלה־לעתיד נגווא מגלה

ש יום 5חסי
12 .16

צ׳ר• וינסטון :סידרה #
 מידכר שנות — צ׳יל

 בצבע, שידור — 10.10(
 ראש-השנה אנגלית). מדכר
 ג׳ורג׳ המלך בלונדון. הנוצרי

 ראש- על לחצים מת. החמישי
 מישרד להקים בלדודן הממשלה

ל פרי. נושאים אינם להגנה
 בחודש בכך. צורך אין דעתו.
 את בגלוי היטלר מפר מארס
 ומזיז 1919!מ־ השלום הסכם
 צ׳רצ׳יל. הריין. לחבל חילות
 על מצביע בצ׳רטוול, מביתו
 אך צרפת, על המאיימת הסכנה

 חבריה שאננה. אנגליה ממשלת
 מחר- בו ותאים לצ׳רצ׳יל בזים

 התומכים מיספר חר־מילחמה.
 בציבור צ׳רצ׳יל של בעמדתו

 אנשי־הצבא ומקרב וגדל, הולך
מח על אינפורמציה לו נמסרת

אזה־ בתטניה. של ההגנה דלי

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
ס 4 דע•3ר יו 5 .1 8,

ת :משעשעת סידרה • 6.30( החכוכו
 דקות, 25 כצכע, שידור — 3 ערוץ —

 הסופד בסידרה חדשים פרקים אנגלית). מדכר
 וכל פוזו פיגי, מיס הצפרדע, קרמיט עם לארית,
ידוע. אמן מתארח בסידרה פרק בכל היתד.
 אכו של שכונתו :קומית סידרה •

 כצכע, שידור — 3 ערוץ — 0.35( עוואד
 קומית- סידרה ערכית). מדכר דקות, 40

 מישפחה של חייה על מקומית. בהפקה סאטיתת
 של בעליו שהוא בגיל־העמידה, אב עירונית:

 ילדיהם. ושני עקרת־בית אם השכונתי, בית־הקפה
 בעיות — היום־יום מחיי אירוע מתרחש פרק •בכל

ועוד. תעסוקה לימודים, מחלה׳ פרנסה,

ת יום מ 46. >2 11ח
8.30( לשונך על שמור קומדיה: +

 דקות, 23 כצכע, שידור — 6 ערוץ —
ב המתרחשת קומית סידרה אנגלית). מדכר
 הוא איוונס ברי השחקן בלונדון. לאנגלית אולפן
 באנגליה זרים !תושבים המלמד לאנגלית מורה

 ופקים־ הודים תלמידיו בין השפה. יסודות את
 סינים והונגרים, איטלקים ויוונים, ספרדים תאנים,

 מדבר מהם אחד כל ושוודים. צרפתים ויפאנים,
 ליוצאי האופייניות השגיאות עם המיוחד. במיבטאו

ומשעשעת. קלילה קומדיה לך והרי — ארצו

47. 42 □1־
 — 1.30( אירופי כדורגל :ספורט •
 מדכר בצבע, שידור — הערוציס שני

קבו של נבחרים מישחקים וערכית). אנגלית
 וגרמניה• אנגליה של הלאומיות מהליגות צות

המערבית.
 מודרנית אשה — הלן דראמה: •

 50 בצכע, שידור — 6 ערוץ — 10.15(
 אשר חדשה סידרה אנגלית). מדכר דקות,
 עם קשריו בגלל מבעלה הנפרדת אשד, •במרכזה
 שני גידול עם לבדה להתמודד ומנסה אחרת,
 מגלה הראשונים בפרקים קשיי־החיים. ועם ילדיה
 בגלל הבית מן להיעדר הנאלץ — שבעלה האשה
 אחרות. נשים עם יחסים מקיים — עבודתו צורכי

 היחידה האשד, תהיה היא מעתה כי לה מבטיח הוא
 בתפקידים בהבטחתו. לעמוד מצליח לא אך בחייו,

שאו. ומרטין פיסק אליסון הראשיים:

'01 0310 2 4 ■ 46
ת: •  — 6.40( הככיש על הרפתקו

 מדכר דקות, 50 כצכע, שידור — 3 ערוץ
 נהגי־משאיות על אמריקאית סידרה אנגלית).

 האמריקאית. היבשת של בכבישיה והרפתקותיהס
צ׳נדלר. וויל אקינס קלוד של בכיכובם

 ערוץ — 8.30( עג־איכ :דראמה •
 מדכר דקות, 50 כצבע, שיתר — 3

 בהמשכים סידרה בדווי. סיסור־אהבה ערכית).
 של ואהבתה חייה על הירדנית הטלוויזיה בהפקת

עג׳איב. ששמה בדווית נערה
ץ — 8.55( דוקטור :רפואה • ת 6 ע

אנג מדכר דקות, 25 בצכע, שידור —
 מחלות על וחולים רופאים בין שיחה לית).
והסב הדגמות עם ומניעה, טיפול ודרכי נפוצות

מפורטים. רים

49. 42 |1110ר>1 01*
ח: + ת  — 6.10( והצלה חיפושים מ

 מדכר דקות, 30 כצכע, שידור — 3 ערוץ
 בפעולות המתמחה צוות אודות סידרה אנגלית).

 ב־ ונעדרים !תועים של והצלה חיפושים סריקה,
 בחיות־בר נעזר צווודהמצילים יערות. איזורי

האחרון! ברגע הנעדר אל ומגיע מאולפות,
ר: מתח • ת כי  — 10.15( וגאס ו

 מדכר דקות, 50 כצכע, שידור — 6 ערוץ
ההימו בעיר המתרחשת םידרת־מתת אנגלית).

הראשי. בתפקיד יוריק רוברט עם לאנדוגאס, רים
■01 )111' 42 ■2 0

ח: • ת  — 0.10( והאץ׳ סטרסקי מ
תר — 6 ערוץ  דקות, 50 כצכע, שי
שהופ זו, פופולארית סידרה אנגלית). מדכר

 הקטן. המסך אל חוזרת אחדים, שבועות לפני סקה
 הבלשים שני הם גלזר פול ומייקל סול דייוויד

ה ביצוע למען חייהם את המסכנים החביבים׳
עליהם. המוטלת משימה

24■ 42 11ד*(1ע 01'
0.10( ונעלם הולך עולם :תעודה •

תר — 6 ערדן —  דקות, 50 כצכע, שי
 מרתקת דוקומנטארית סידרה אנגלית). מדכר

 עמים על הבריטית, גרנדה חברת של בהפקתה
 חדרה לא שהציוויליזציה פרימיטיביים ושבטים

 אותדהחיים את עדיין והממשיכים עדיין, אליהם
בשנים. מאות אליו שהורגלו

ץ ר שרת וויכרץ: ת ה
10.30 שעה נווצאי־שבוז

 פושעים, כנופיית בראש מד
 כמה נמצאים האורחים ובין

 עימו לחסל שבאו מיריביו,
 קרב־יריות מתפתח חשבונות.

 עבדו נפשה. על נסה ונגווא
 מטפל הוא ושם לביתו לוקחה

 חייה. קורות את ושומע בה
 ומחליטים מתאהבים השניים
 חדשים, חיים לעצמם לבנות
 עם להתמודד עליהם בעוד
 גם !וחברי־ד,בנופיה החוק אנשי
יחד.
שלו קולנוע: סרט •
 10.03( המוסקטרים שת
 מדכר בצכע, שידור —

 קולנועית גירסה אנגלית).
 אלכסנדר של לסיפורו חדשה
 ריצ׳ארד של בבימויו דיומא

 המוסקטרים בתפקידי לאסטר.
 כד׳אר־ יורק מייקל מופיעים

 אתוס הוא ריד אוליבר טגיאן,
ארא- הוא צ׳מברליין וריצ׳ארד

 את מגלם האסטץ צ׳רלטון מיס.
 ו־ רי׳שלייה הקרדינל תפקיד

 רוש־ הדוכם את ליי בריסטופר
 הנשים: בתפקידי הרשע. פור
 ג׳רל- מיליידי, היא דאנווי פיי
 אן המלכה היא צ׳אפלין דין

 קונסטאטנם היא וולטש וראקל
בונאסיה.

ת ב ש
12 .18

השרת :דראמה #
 כצכע, שידור — 10.30(

חב דראמה אנגלית). מדכר
 בבניין־ תחזוקה איש על רתית

 עם ויחסיו בלונדון מישרדים
מנהלים כמה דיירי־ד,בניין.

מתיי במישרד־תיווך צעירים
וב בזילזול השרת אל חסים

 להם משיב השרת עליונות.
 נקרא כשהוא מילחמה־׳שערה,

 בתיקרת דליסת־מים לתקן
 של המתוקה הנקמה מישרדם.

 של להתעללות הופכת השרת
 ׳משחק השרת בתפקיד ממש.

ויברו. ארתור
 יאומן לא סידרה: #

שי — 11.20( יסופר כי
אנג מדכר כצכע, דור

סי הוא אשמה הוכחת לית).
 וולטרס, הראשי החוקר על פור

 רמז כל למצוא מצליח שאינו
ב חשוד של אשמתו להוכחת

רצח.

ר>זשון □1׳
12 .19

תמו תיעודי: סרט +
 8.03( יעקב מזיכרון נות
 מדכר בצכע, שידור —

 הבימאי של סירטו עכרית).
 מלאות לרגל שהופק כוהן, אלי
למושבה. שנה 100

ת #  חיים :אולפן תוכני
רוזנ שלום עם שכאלה

 ב■ שידור — 0.43( פלד
חל עכרית). מדכר צכע,

ש התוכנית, של הראשון קה
 הוותיק, העיתונאי עם הוקלטה
 הבית׳׳רית תקופת על מספרת

 צעדיו ראשית על רוזנפלד, של
 כמפקד תפקידו על בעיתונות,

 זה בחלק ראש־פינה. בית״ר
 לאה דיסנצ׳יק, עידו משתתפים

הלל הגדול, סולימאן פריד,

 עפרון צבי שטיין, מוסקה צור,
 רביעי, ביום שני: (חלק ועוד.
22. 12.(

שה: סידרה #  ויין חד
 שידור —11.00(ושוסטר

אנגלית). מדכר כצכע,
 שבה חדשה, קומית סידרה

הנו הקומיקאים שני מככבים
דעים.

שני יום
12 .20

 8.03( תהילה סידרה: •
 מדבר כצכע, שידור —

 ציון הפרק אנגלית). ומזמר
קו על ומספר ממשיך עובר
 ניו־יורקי ספר בית של רותיו

לאמנות.

שה: סידרה #  קאז חד
 בצבע, שידור — 10.33(

 עזרה הפרק אנגלית). מדבר
הסר ראשון את מביא חדשה

 בכיכובם החדשה, בסידרה טים
 קרל- ולינדה ליברמן רון של
סון.

12 .21
חן # ת ק :מו  11.00( קוז׳
ר — דו  סדכר כצבע, שי

ת). לי  חד־פעמי באורח אנג
 סאבלם טאלי השחקן למסך שב

המעולה. המותחנים בסידרת
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