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1רביע יום
1 .12

8.03( רודה :סידרה •
 מדבר כצבע, שידור —

 עיוו־ פגישה הפרק אנגלית).
 — תל־אכיב מכבי •רת.

9.30( מוסקבה צה־אס־קה
 פרשנות בצבע, שידור —

 מבריסל, ישיר שידור עברית).
 בסים־ הבדורסל מישזזק של

לאלופות. אירופה גביע גרת
קווינסי :מותחן •

 בצבע, שיתר — 11.00(
 שעת הפרק אנגלית). מדבר

סיפו את ומביא שב השיכורים
 מגלם שאותו הפתולוג, של רו

 זה סרט קלוגמן. ג׳ק השחקן
 ׳בקרב השיברות בבעיית מטפל
נערה, בארצות־הברי׳ת. הנוער

 זו, מקסימה •בסידרה אחרון
 לצחוק, העיקר הכותרת תחת
 של התרגשותו מתוארת ובו

 את יולדת פרן כאשד שלי
ילדם.

ש׳ 01׳ שי
1 .14

 :המקד ערבי: סרט •
 שידור — 0.32( דדים

ערכית). מדבר בצבע,
 למחזהו עדכנית מצרית גירסה

 הנולך שייקספיר ויליאם של
ה משיר קבלן הוא אדם ליר.

 ובבני בעובדיו בעריצות שולט
 לנסוע נאלץ הוא מישפחתו.

שות כאשד מחלה, בשל לחו״ל
 לשעבד חותרים ואישתו פו

 לנקום כדי רכושו את לעצמם
פריד משתתפים: בסרט בו.

הגשם מוריד ולנקסטר: הסברן
9.15 שעה שישי, יום

 קווינסי של מישפחה קרובת
 בעת ׳בתאונית־דרכים נפצעת
שיכרות. של במצב נהיגה

י11ויחמ יו□
1 .13

 המוסד על :תעודה •
 בצבע, שידור — 8.03(

שלי סרט אנגלית). מדבר
 העוסקת בסידרה ואחרון שי

ה וקהילת המוסד בפעילות
 זה בפרק הישראלית. מודיעין

 משוביו אחד של דיוקנו סובא
 שואה ניצול אייכמן, אדולף של

הביט בשירותי מרכזי ואיש
 גירעון ביים הסרט את חון.

גנני.
 — תל-אביב מכבי •

 0.30( מוסקבה צה־אם־קה
ע, שידור — ב  פרשנות מ

 של ישיר שידוד עברית).
הקבו שתי בין השני המישחק

 הגמר מישחקי בסיסגרית צות,
לאלופות. אירופה גביע של

 שלי :קומית סידרה ■•
ע, שיתר — 11.00( ב  מ

ה- הפרק אנגלית). מדבר

 מוצטפא רמזי, סוהייר שווקי,
גמיל. וסנא פאהמי

 מוריד :קולנוע סרט *
 שידור — 0.10( הגשם
ע, ב  אנגלית). מדבר מ

 אוד ג׳חף הבימאי של סירטו
 מחזה-תיאט- על המבוסס טוני,

הרא בתפקידים מצליח. רון
 ברט הפבורן, קתרין : שיים

 ארל ברידג׳ם׳ לויד לנקסטר,
קורי. וונדל הולימן

שבת
1 .15

 ימים :חדשה סידרה •
 שידור — 8.30(מאושרים

ע, אנגלית). מדבר מב
צעי על הדשה קומית סידרה

 התיכה בית־הספר בגילאי רים
 שבוע מדי אמריקאית. בעיירה

ב משעשעים אירועים יוצגו
 פוטסי וחברו ריצ׳י של חייהם
ה במרכזי בביודהספר, בבית,

 כאשד העיירה, של שעשועים
 שנות של אמריקה שירי ברקע

 הסוף, עד הראשה׳ הפרק .50דד
 ב- וריצ׳י פוטסי את מפגיש
אין. דרייב

הירדנית בטלוויזיה מומלצות הומיות
תו׳ •ו□ ב 16.1 רא׳שון יום 12,1 ת

 ערוץ — 8.30(בניסון :קומית סידרה •
ע שידור ־— 0 ב  — דקות 20 — מ

ה של הקדנתה ■הפסקת עם אנגלית). מדכר
בירדן. שבוע מדי תוקרן היא מסבינו, על הסיח

 העולם מילחמת שחורות: נבואות #
 שידור — 0 ערוץ — 0.10( השלישית

ע ב  אנגלית). מדכר — דקות 00 — מ
 המתארת -פרקים, ארבעה בת בסידרה שני פרק

 מילחמה ארצות־הברית מכריזה שבה סיטואציה
 מילחמתית פעילות בעיקבות ברית־המועצות, על

באלסקה. רוסית

15.1 חמישי יום
 — 8.30(בגג׳מין טוראית : קומדימה •

ע שימר — 0 ערוץ ב  — דקות 20 — מ
 סרט שכל הוא המפורסמות מן אנגלית). מדבר

 לסידרה קצר זמן -תוך -הופך מצליח, אמריקאי
 שהוצג בנג׳מין, לטוראית גם קרה כך טלוויזיונית.

אחדים. חודשים לפני בארץ
0.10( מספיק זה שמונה :לסישפחה •

ע שידור — 0 ערוץ — ב דקות 00 — מ
 מזדקן גבר כאשר קורה מה אנגלית). מדבר —

 חורגת אם ההופכת צעירה, -נערה עם מתחתן
ז הראשונים מנישואיו ילדיו לשמונת

16.\ שדש■ יום
 הבז כרבולת עלילתית: סידרה #

ע שידור — 0 ערוץ — 10.15( כ  — מ
מתר העלילה אנגלית). מדבר — דקות 50

שתל סבתא הסידרה במרכז בקליפורניה. חשת
 בחייהם ושולטת שירשה,בית־זיקוק ועשירה, טנית

 או מיסזזר בקישרי איתה הבאים אלה כל של
מישפחה.

15. 1 11311(1 ■ום
 הספורט של המוזר העולם :ספורט #

 — בצכע שידור — 3 ערוץ — 0.05(
 ענפי על סידרה אנגלית). מדכר — דקות 25

יוצאי־דופן. ספורט
8410( בלם צעירים :קומית סידרה +

ע שיתר — ב דקות 25 — 3 ערוץ — מ
 ׳בעין המביטה סידרה אנגלית). מדפר —

 מקיצבית החיים זקנים זוג של הייהם על צוחקת
 הקטנות המריבות למרות החיים מן ונהנים זיקנה,

 של קינאתה רקע על בעיקר ביניהם הפורצות
האשה.

 — 5.45( הקירקס עולם קירקס: #
ע שיתר — 3 ערוץ כ  — דקות 25 — מ
 עם ולגדולים לקטנים בידור אנגלית). מדכר

ובעלי־חיים. ליצגנם היות־טרף, מאלפי לוליינים,
* 0.10( שוגץ הרפתקאות: סידרת י

ע שידור — 0 ערוץ — כ דקות 00 — מ
 של סיפרו פי על סידרה אנגלית). מדבר —

 ביפאן מתרחשת הסידרה עלילת קליוול. ג׳יימס
 לחופי נקלעת פיראטים של אוניה !17ה־ במאה
ב עינויי־-תופת• עוברים ואנשיה נשבית יפאן,

צ׳מברליין. ריצ׳רד הראשי: תפקיד

 — 6.10( וקוסטלו אבוט לילתס: •
ע שיתר — 3 ערוץ כ  — דקות 20 — מ
 שגי-בוריה אנימציה סידרת אנגלית). מדבר

המפורסמים. הקומיקאים שני הם
 — 8.30( השני החצי :קומדיה י•
 — דקות 20 — צבע שידורב — 6 ערוץ
הברי בסידרה חדשים פרקים אנגלית). מדבר

 חבר של הרומנטיים קשריו על המספרת טית
 הגבוהה, החברה כאיש עצמו את הרואה פרלמנט,

העם. מדלת יפהפיה דוגמנית עם
 — 10.10( שירים מיכחר בידור: •

ע שידור — 3 ערוץ ב  — דקות 00 — מ
 פיבחר הכוללת בידור תוכנית ערבית). מזמר
פופולריים. ערביים שירים

 — 6.10( בת־ההרים היידי :לילדים -•
ע שידור — 3 ערוץ כ  — דקות 20 — מ
 בגירסה הקלאסי הילדים סיפור אנגלית). מדבר

 — ההתרחשות במקום צולמה הסידרה אנגלית.
וגרמניה. שווייץ
 10.15( דאלאס עלילתית: סידרה •

ע שידור — 6 עתץ — ב  דקות 00 — מ
 בני של עלילותיהם המשך אנגלית). מדבר

 אחרי הקטן המסד אל שחזרו יואינג, מישפחת
 באר- לקליף פח טומן ג׳יי־אר ממושכת. היעדרות

 רקע על קרקעות, בעיטקת להסתבכותו וגורם נם,
 בובי סדאלן. ש-תו,1וגר קליף בין הפורח הרומן
 בריס- המאומץ בנו בעניין נוספת לסחיטד. נכנע
 מודיע ומיץ׳ וג׳יי־אר) קריסטין של (בנם טופר
מסנה. להתגרש החלטתו על ללוסי

שי יום 18.1 ושלי

של 17,\ יום!

 נפש ידידי :דראמה •
 בצבע, שידור — 10.30(

 עוסק הסרט אנגלית). מדבר
 יחסי של האמיתית במשמעות

 רקע על גברים, בין חברות
בהצל וקינאה נואשת תחרות

 נשים. אצל ובקאריירה חות
 עוסקת הנושא רצינות למתת

 מייקל בקלילות. הדראמה בו
 לימודיהם מימי הגרים ופיטר,

 פעוט עניין על רבו באוכספורד׳
 הטוב את איבד כי חש ופיטר
 הוא .שנים 10 כעבור כרעיו.

 שבה ובהדרנה -באשתו פוגש
 התסריט את כנה. על החברות

 ה־ מחבר רפאל, פרדדיק כתב
ש זוהר, של חלונזות סידרה

בהצלחה. כעבר הוקרנה  כי יאומן לא :סידרה •
 שידור — 11.30( יסופר
ע, ב אנגלית). מדבר מ

 ביותר הטובה- השיטה הפרק
 המקבל מנהל־בנק על מספר

 בסניף אי-סדרים על תלונות
קטנה. שבעיירה הבנק

ר>זשון יום
1 .16

 בערבה מסע :תיעוד #
ע, שידור — 8413( ב  מ

 של סירטה עברית). מדבר
קפלנסקי. נעמי
תר: + תיעוד •  בי

 — 9.45(בנזין — זהירות
ע, שידור ב ומז מדבר מ

ה של סירסו עברית). מר
ה גורן, (״צבה״) צבי כימאי

 להקת של דיוקנה את מביא
בנזין.
 ושוסטר ויץ : סידרה #

ע, שידור — 10.00( ב  מ
 זה פרק אנגלית). מדבר
לנפ מוקדש הקומית בסידרה

שורת. התיק לאות

שני יום
1 .17

 8.05( תהילה :בידור #
 מדבר, בצבע, שידור —

באנגלית). ומרקד מזמר
המופע. הפרק  :יוצרים דיוקנאות #

 — 9.30( אלוני ניטים
עב מדבר בצבע, שידור
וה המחזאי של דיוקנו רית).
 פרס חתן אלוני, גיסים כימאי

זו. לשנה ביאליק

שי יום שלי
1 .18

 חדר־מיון :סידרה •
ע, שידור — 9.30( ב  מ

 נוסף פרק אנגלית). מדבר
 עלילותיו את המביאה בסידרה

 תחת ג׳ון, טרפד הרופא של
המחליף. הכותרת

 לניז׳ינ* מחווה :בלט •
 שיתר — 10.15( סקי

ע, ב  הרקה אנגלית). מ
 מחווה מעניק נודאייב רודולף
ה ראשית של הנודע לרקדן

 הפקה: ניז׳ינסקי. ואסלב מאה,
סי־בי-אס.

מאושרים ימים ומורטי: ויליאמס וינקלר, הווארד,
8.30 שעה מוצאי־שבת,
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