
ת תוכויווו  מוערמו
ה טלוויוי ת ב לי א ר ש הי

רביעי ום
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 של המעגן :סידרה *
 שידור — 0.32( ריטר

 אנגלית). מדכר כצבע,
 קורות את המספרת סידרה
 גרמני מהגר סב, שי חייהם
ב וארגי רוברס נכדיו: ושני

 ימי מסוס בעי הסב קנדה.
במטוס. סחורות בהובית עוסק
 האב קולנוע: סרט •

 פד* שחור־לבן, —10).15(
 מסירטי אחד הונגרית). גר

סאבו, אישסוואן שי הקוינוע

ההת את אחר־כך שביים מי
ב שזכה מפיסטו, ואת וודעות

.1981 ישנת האוסקר פרס

שי □1 חמי
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 סרלץ סר :סידרה +
ע, שידור — 5.50(  מב

הפרק אנגלית). מדבר
ממ קיסמה את מאבדת אלכם
 הקסמים עוים בסיפור שיך
 המוסך, בעי מריץ, מר שי

זק. והנער היפה איכס חברתו  ג׳ המוסד :תעודה •
ע, שידור — 0.30(  מב

 שלי- סרס אנגלית). מדבר
 העוסקת בסידרה ואחרת שי

ה וקהיייית המוסד בפעייות
הישראיית. מודיעין  11.05(שלי :סידרה •

ע, שיתר —  מדבר מב
לצ העיקר בפרק אנגלית).

 להתמודד פרן עי מוטי חוק
 שיה, הצאצא יידת עם רק יא

 שיי שי נסיונותיו עם גם איא
המבו העצות ובעיקר, יעזור,
 מאיר אפילו הוא שיו. הלות

 לצפוי באשר התינוק עיני את
בעולם. בחיים יו

שי יום שי
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 בדיעה ערבי: סרט #
 שידור — 5.02( מצבעני
ע,  ערבית). מדבר מב

 זמרת- היא מצבעני בדיעה
 ש־ לבנוני ממוצא רקדנית
 בשנות במצריים דרך כוכבה

מת דרכה בתחיית .30ה־
 אך נשוי, בן־טובים בה אהב
הת עקב מתחתנים יא הם

 יעיסוקה. בני־משפחתו נגדות
וני יזימרתה מתמסרת היא

שהיה פי ריחאני, ינגיב שאת
—■ 60 _ _ _

 התווך מעמודי אחד עת באותה
במצ הסאטירי התיאטרון שי

 יוטפי, נאדיה מככבים: ריים.
 איש־ וכמאי אימהנדם פואד

נאוויי.
 עץ־ קולנוע: סרט *

 שידור — 10.15( התליה
ע,  אנגלית). ׳מדבר מב
 הבימאי שי מפורסם מערבון

 מומחה בימאי דייבס, דימר
בס וימיודרמות. ימערבונים

 כוכב־ קופר, גרי מככב רט
 את המגלם מפורסם, מערבונים

הנע בתפקיד הרופא. תפקיד
ה שי מאריה משחקת רה,

ב משתתף כן כמו שווייצית.
 בתפקיד מאיה, קארי סרט
הנמרצים ממחפשי־הזהב אחד

מת העלייה בסביבה. ביותר
ב מחפשי־זהב בעיירת רחשת
 היקרה האבקה שבה מערב,

הרו קופר, כולם. את מרגשת
 יוצאי־ה- הכישורים בעי פא

 מגיע באקדח, בשימוש דופן
נע מציל כורי-הזהב, למחנה

 הכושר את יו המחזירה רה
 משברים עי ולהתגבר לאהוב

ש אישית טרגדיה בעיקבות
עליו. עברה

ת ב ש
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8.30(מסון :סידרה ׳•
דור — ע, שי צכ ר כ  מדכ

 הארור שלישי יוס אנגלית).
 ואחרון שלישי תת־פרק הוא

 לבחירות המירוץ עי המספר
 מתמודד שבו המושל, לפישרת

 צמוד, במירוץ גטלינג המושל
ב האחרץ. לרגע עד כמעט
 המועמד מנצח דבר שי סופו

בבעייה נתון והמושל רזניק
 מיש- את שהפסיד רק יא —

 יאבד עלול שהוא איא רתו,
 להחזיר כדי שיו, המינסרה את

 מערכת' למימון שנסי הלוואה
שיו. הבחירות  מחפשים דראמה: *

 שידור —10.30(ויקי את
 אנגלית). סדגר כצבע,

 שי השני בעברו אשר הצעיר
 עם ידבר מבקש הטלפון קו

 שאינו כך על עומד הוא ויקי.
ה ובכתובת. במיספר טועה

פוס שאינן בטלפון, הטרדות
ל לדראמה הבסיס הן קות,

 ג׳יין בידי שנכתבה טלוויזיה
הולווד.
שי _ 1צ.!0( יסופר כי ייאומן לא סידדה: ׳•
אנג ׳מדבר כצבע, דור

 (ג׳ואנה בטסי שי חייה לית).
 ומסודרים שקטים נראים פטט)

 חברה מגיע אחד שיום עד
 ומבשר הביתה, בק) (ג׳ון ג׳ק
 צעירה יאשה נישואיו עי יה

באוסטרליה.

מרלין סר :וכרנדין סרינס
5.30 שעה חמישי יום

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תועיות
5. ♦ י1**3ד) •ונז

השלי העולם מילחמת :מילחמה #
 כצבע, שידור — 0 ערוץ ־־־ 5•י1(״ שית

 40 .1987 דצמבר אנגלית). מדבר דקות, 50
 ובסיוע אוטומטי בנשק חמושים רוסיים צנחנים

 משימתם באלסקה. שזמם בחוף נוחתים ארטילרי
ב מצינור־הנפט ק״מ 50 ישי קטע השמדת —

 ארצות־הברית שי בכלכלתה לפגוע כדי אלסקה.
 עי ארצות־הברית שהטילה האמברגו עי בתנופה

 חדשה, אמריקאית סידרה זוהי החיטה. מישלוחי
הערב. ישודר הראשון שפירקה

6. 1 תמו^נוו יום
ה + מדי  — 8.30( בנימין טוראית : קו
 מדבר דקות, 25 בצבע, שידור — 0 ערוץ

 אמריקאית בסידרה הראשון הפרק אנגלית).
ב זה, שם הנושא הסרט עי המבוססת חדשה,
 חודשים לפני בארץ שהוצג הון, גולדי שי כיכובה
 ממלאה בנימין הטוראית תפקיד את אחדים.
לצי ומשתתפים פטרסון לורנה השחקנית בסידרה

ברינן. ואיילין ויליאמם ראי דה

7. !ש׳ עד 01׳
 ני■ של והרפתקותיו חייו :מחזה #
 שידור — 0 ערוץ — 0.10( ניקלבי קולס

 הפקה אנגלית)• מדבר דקות, 50 בצבע,
על קונזפני, שקספיר רויאל שי מעולה תיאטרונית

 ההצגה דיקנס. צ׳ארים שי המפורסם הרומן פי
 את כבשה אשר שעות תשע שנמשכת המרתונית

הטלוויז בגילגולה הפכה וניו־יורק לונדון בימות
 צילמה הבריטית הטלוויזיה מרתקת. לסידרה יוני
 — הערב באולם. קהל עם שהיא, כמות ההצגה את

ראשון. פרק

ת יום ב 8. 1 עו
 — 0.00( השתלות־לב :רפואה +

 מדבר דקות, 30 בצבע, שידור — 0 ערוץ
 ניתנה הטלוויזיה בתולדות לראשונה אנגלית).
 השתית־לב. שי ניתוח במלואו לצים האפשרות
 מצבם אחרי חודשים שישה משך עקבו המצלמות

 בשלבים להשתלת-לב שנזקקו חולים סיספר של
 לחיים. ומאבקם בה שלקו מחלת־הלב של שונים
 במידל־סקס, האפילד בבית־חולים צולם הסרט

 מוצאי* של תוכנית־הבידור :בידור #אנגליה.
 בצבע, שידור — 0 ערוץ — 0.30( שבת

שונות). בשפות ומזמר מדבר דקות, 30
 מאירופה מעולות תוכניות־בידור של חדש מיגוון

ומארצות־הברית.

9. 1 ן11ו־אע יום
10.15( ומוסיקה זמנים :מוסיקה ׳•

 דקות, 50 בצבע, שידור — 0 ערוץ —
ה בעולם המוסיקה תולדות אנגלית). מדבר
 הסידרה אלה. ימינו עד ההיסטוריה משחר מערבי,

 בביצועם המוסיקליות היצירות מיטב את תציג
 הקונצרטים כיום. החיים המוסיקאים טובי של

 במערב ובעיקר בעולם, שונים באתרים צולמו
ובארצות־הברית. במיזרחה, אירופה.

סו \ ■1ע* יום .
 סדיסטי אגתה עם שעה :מתח •

 50 בצבע, שידור — 0 ערוץ — 10.15(
 של לטלוויזיה עיבוד אנגלית). מדבר דקות,
 אגתה של והמיסתורין המתח מסיפורי אחדים

 והשלווה הרוגעת באווירה 'המתרחשים כריסטי,
המאה. של 30וה־ ,20ה־ שנות של

11. > 1וווד*ע 01׳
(קולנוע סרט +  — 6 ערוץ — 8.30:

אנגלית). מדבר דקות, 00 בצבע, שידור
 ואמריקאית. בריטית בהפקה מעולים סירטי־קולנוע

 לעובדי- לאפשר כדי הוקדם, הסרט הקרנת מועד
 בשעה בסרט לצפות קום להשכים הנאלצים כפיים

יחסית. מוקדמת
10.15( דאלאס עלילתית: סידרה •

 רקדת, 50 בצבע, שידור — 6 ערוץ —
 ב״ותר הפופולארית הסידרה אנגלית). מדבר

 פרקים הקטן. המסך אל חוזרת ובירח בישראל
 את מאשים ג׳י־אר זה: בפרק בסידרה. חדשים
 !לנישואין מחוץ חדש רומן בניהול סו־אלן. אשתו,
 הכלכלית החברה מן להתפטר נאלץ ברנס קליף

 פאם בין מתנהלים סוערים ויכוחים אמו; של
בובי. בעלה, עם פאם של יחסים רקע על ואמה

ס ד א 3 ג ח י
 הישראלית בעיתונות ראשית מפורט פירסום זהו

בטל החדשות והתוכניות הסדרות מן כמה של
 :1.1.83ב־ שהתחיל החדש, בתיכנון הירדנית וויזיה

נוספות. תוכניות על פרטים יובאו הבא בשבוע
הירדנית: מהטלוויזיה נוספת ידיעה

 עקבה בעיר לפעול התחילה בדצמבר 30ב־ החל
 שני לקליטת 9ו־ 5 בערוצים חדשה תחנת־מימסר

 אילת תושבי גם מעתה, והלועזי. הערבי הערוצים,
הירד הטלוויזיה בתוכניות בבהירות לצפות יוכלו
נית.

ר>יושון יום
9.1 , ״

ושוסטר דיין : סידרה

 בצבע, שידור — 11.35(
 שני פרק אנגלית). מדבר

ש הצ׳פנדליס, הכותרת תחת
כ הקומיקאים צמד יורד בו

 מישפחת- על — והפעם דרכו,
מש ויין ג׳וני אנגלית. אצולה

 לבית 18ה- הדוכס בתפקיד חק
משרתו. בתור ושוסטר צ׳פנדיל,

שני יום
1 .10

תהילה :סידרה *
 בצבע, שידור — 8.03(

 נוסף פרק אנגלית). מדבר
 המבוססת הטלוויזיה בסידרת

 שבו זה, בשם נודע סרט על
 לאם- בית־ספר תלמידי נראים
בניו־יורק. נויות
 10.50( קאז :סידרה #

 מדבר כצבע, שידור —
 בסידרה נוסף פרק אנגלית).

 שבהם מישפטים אחר העוקבת
 ק- (״קאז״) מרטין עורך־הדין

 מופיע לשעבר, עבריין זינסקי,
כסניגור.

שלישי יום
1 .11

הולי זוהי סידרה: •
ב שידור — 8113( ווד

 אנגלית). ׳מדבר צבע,
סיד אנגלית). מדבר צבע,

מסי המביאה אנתולוגית רה
 של והכוכבים הסרטים פורי

החלומות. עיר הוליווד, צ׳ארלי :דראמה #
 שידור — 10.20( מאפיין
 אנגלית). מדבר בצבע,
 תסז חברת של נוספת דראמה

 סיפורו את המביאה הבריטית,
 סוכן באראנקוף, אלכסיי של

 באנגליה אנ-קווד של צמרת
צ׳ארלי. בידי נלכד שבו והאופן




