
 מועדפות חוכויות
הישראלית בטלוויויוז

חיודנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
ב זוס 1 *!■,ר 9 .1

 — 5.50(דהארדי לורד :אנימציה #
 מדבר דקות, 20 בצבע, שידור — 3 ערוץ

ומשע מצויירים סרטים של מבחר אנגלית).
הנצחיים. והרזה״ .השמן עם שעים
השלי העולם מילחמת :עתידנות •
 בצבע, שימר — 6 ערוץ — 9.10( שית

ב- שלישי סרק אנגלית). מדבר דקות, 50

— 6.25( העולם
סדכר דקות, 25 בצבע, שידור

 הילדים בסידרת חדשים פרקים אנגלית). מדבר
ומעלליה. לאסי הכלבה על ביותר המפורסמת

 של והרפתקותיו חייו תיאטרון: •
 — 6 ערוץ — 9.10( ניקדבי ניקולס
 אנגלית). מדבר דקות, 50 בצבע, שידור

 שקספיר חייל של המעולה בהפקה השלישי הפרק
 דיקנס, צ׳רלם של המפורסם הרומן על־פי קומפני,

קהל. עם באולם־תיאטרון צולמה אשר

ת יום ב 2 ש 2 1

 המוזר הספורט עולם ספורט: •
 25 בצבע, שימר — 3 ערוץ — 7.00(

 ענפי־ המציגה סידרה אנגלית). מדבר דקות,
ובלתי-ידועים. מוזרים, נדירים, ספורט
 המסד אד הביעלה מן תיאטרץ: •
מדבר בצבע, משודר — 3 עמץ — 912

בוקר״ עד אתי ״הישאר
)6 (ערוץ 10.15 שטה רביעי, יום

 חיטה סישלוחי על האמברגו המשך סידרה.
 ברוסיה, והפגנות רעב גורם לבריה״ם אמריקאית

 חבלה — פעולת-גסול לבצע ממשלתה את ומאלץ
ש זו, פעולה באלסקה. האמריקאי בצינור־הנפט

 ארצות־הברית, חיילי בקרב הרוגים עשרות גרמה
גרעי מילחמה סף אל המעצמות שתי את גוררת

נית.
 הבוקר עד אתי הישאר :דראמה •

 50 בצבע, שימר — 6 ערוץ — 10.15(
ה על-פי טרילוגיה אנגלית). מדבר דקות,

 אודות בריין, ג׳ון הנודע הבריטי הסופר של רומן
ב החיים לחייהם, הארבעים בשנות עשיר זוג

 של הופעתו עם הופרעה שלוותם אולם אידיליה,
 הראשיים: בתפקידים האשה. של לשעבר מאהבה

ברת. וקית דנמן פאול ניומן, ננס

 ילמ לילמס: •
- 3 ערוץ

 פעילויות המתארת בריטית סידרה אנגלית).
עולם. קצווי מכל ילדים של ומשחקים

 מספיק זה שמונה דמישפחה: •
 50 בצבע, שידור — 6 עמץ — 9.10(

 משעשעת, סידרה אנגלית). .מדבר דקות,
 במיקצועו, עיתונאי ילדים, לשמונה אב שבמרכזה
 שגילה צעירה לאשד. ונשא מכבר לא שהתאלמן

הגדולות. בנותיו גיל על בהרבה עולה אינו

2 שיעד יום :1.1
 — בצהריים 12.00(לאסי :לילדים •
דקות, 25 כצבע, שימר — העמצים שני

)1.30
ב המצולמת מצרית תיאטרון הצגת ערבית).

קהל. נוכחות
 קולנוע סירטי פסטיבל קולנוע: •

ע שימר — 6 עמץ — 10.15( ב  או מ
 סירטי-קולנוע אנגלית). מדבר לבן, שחור־
 מדי המוקרנים יחסית, חדשים וגם ישנים מעולים,

זו. בשעה שבוע

שו! יום 2 רא 3 .1
 — 10.15( כזמן מוסיקה :מוסיקה •
 מדבר דקות, 50 בצבע, שימר — 6 ערוץ

 מאז המערבי בעולם המוסיקה תולדות אנגלית).
 מציגה הסידרה אלה. ימינו ועד ההיסטוריה שחר

 טובי של בביצועם המוסיקליות היצירות מיטב את
רביעי. פרק — הערב בעולם. המוסיקאים

2*11 שני זום
6 ערוץ — 9.10( אופקים :תעודה

אנג מדבר דקות, 50 בצבע, שימר —
שונים. נושאים על דוקומנטרית סידרה לית•)♦
 בריסטי אגתה עם שעה מתח: •

 50 כצבע, שימר — 6 עמץ — 10.15(
 של לטלוויזיה עיבוד אנגלית). מדבר דקות,
 אגתה של והמיסתורין המתח מסיפורי אחדים

 והרוגעת השלווה באווירה המתרחשים כריסטי,
באנגליה. והשלושים העשרים שנות של

ף יום 2■ 1 שדתו 5
 הבלתי־אפשרי המטרה: תעודה: •

 25 כצבע, שימר — 3 עמץ — 6415(
 זו דינמית סידרה אנגלית). מדבר דקות,
 והישגי- האנושות המצאות את לעומק בוחנת
שיטחי־החיים. בכל המדע
10.15( דאלאס עלילתית: סידרה •

 דקות, 50 כצבע, שימר — 6 ערוץ —
 מאחיו לסחוט מנסה ג׳יי־אר אנגלית). ,מדבר

שתי תמורת בחברה, במניותיו השליטה את בובי
 שהוא ופאם, בובי של המאומץ ילדם בעניין קתו
 אחותה מכריסטין, ג׳יי־אר של הבלתי־חוקי בנו
 להחזיר מאמצים עושה הוא ומאידך — סו-אלן של

הסגסציוניים. הגירושין אחרי סו-אלן, את לעצמו

1 .19
הקר קולנוע: סרט *
 שימר — 10.05( נפים

אנגלית). מדבר בצבע,
המ שמחזהו שלישית פעם
 יו- יוג׳ין של לקולנוע עובד
ב משודר להיות עומד •נסקו

שוטר רץ:
10.30 שעה מוצאי־שבת,

 זה סרט הישראלית. טלוויזיה
 שבה הדרך על משל מביא

 כופה טוטליטארי מישטר
 פשוטים, בני־אדם על עצמו
 דמותם את משנה שהוא וזוך

מא אנשים אותם ואישיותם.
הש מכך כתוצאה כי מינים

 והם הטבע, בדרך אופיים תנה
 כל לקרנפים. בהדרגה הופכים

 עולים ספיקות שהרהורי מי
 לשינוי, המתנגד או בליבו
להח ויש אוייב־הועם נחשב

 הוא זה סרט לדדך־הישר. זירו
ב העובד התהליך על משל
ה החברה על גם אלה ימים

 רשות־השידור כולל ישראלית,
ב זה סרט להקרין העומדת

טלוויזיה•

חמישי יו□
1 .20

 קניה תעדדי: סרט •
 שימר — 9410( האחרת

אנגלית). מדבר בצבע,
 שלוש על המדווח תיעודי סרט

 על המספרות בקניה- מישפחות
החק אזרחיה של סיבלותיהם

 וחרוצים טובים אנשים לאיים,
 האדמה הרעב. סף על החיים

ב הצחיחה בקניה, החקלאית
 עוד מניבה אינה הגדול, חלקה

ה באדמות חקלאיים. יבולים
 עשירי-הארץ, מחזיקים פוריות

 וממשלת וקפה. תה המגדלים
 להתמודד מסוגלת אינה קניה

 בידי הופק הסרט הבעיה. עם
 חמש הוואי :מותחן •בי־בי־סי.

 שימר — 10.20( אפס
•אנגלית). מדבר בצבע,

 הרפת־ המשך בקבר זר בפרק
 וחסרות־ה־ השחוקות קותיהם

 דאנו מקיגארט, סטיב של עניין
הוואי. מישטרת וצוות
מ קומית סידרה •  ח
 אחת בדירה שלושה שה:

 בצבע, שימר — 11.10(
 אירועי אנגלית). מדבר
ב מתרחשים זו חדשה סידרה
קליפור בסנטה-מוניקה. דירה
 שתי מתגוררות שבה ניה,

 גבר אליהן המצרפות צעירות
 בעלי־ שלישי. כדייר צעיר

ש בקומה מתגוררים הדירה
 אינו לדייריהם ויחסם מתחת׳

שהופקה הסידרה, חד־משסעי.
—• 56——

 תמז הבריטית החברה בידי
 על מתבססת בארצות־הברית,

באנג שהופקה דומה סידרה
 הראשון: הסרק כותרת ליה.
בבית. גבר נחוץ

ש׳ יום שי
1 .21

 בין ערבי: סרט •
שי — 5452( נשים שתי
ער מדבר בצבע, מר

 מחמוד הסרט גיבור כית).
 סיים אל-שריף) גור (השחקן

 ושב בחוצלארץ לימודיו את
 לו מצפה במולדתו למצריים.

 הודא ובת-דודו מנוער הברתג
ה אמין׳,) פרוואת (השחקנית

 שישאנה בסתר־ליבה מצפה
 נושא מחמוד בעוד לאשה,
 (נבילה סועאד את לאשה

 וקלת־ הוללת נערה עביד׳,)
 (עמאד שאביה בתיקווה דעת,

 ־!עסקים איש שהוא חסיד׳,)
 בסופו לעסקיו. יסייע עשיר,

 מחמוד עצמו מוצא דבר של
 היחסים עקב עדין, במצב

 ובין אשתו בין הנרקמים
מזכירתו.

 אליבי :טע קול סרט •
 בצבע, שימר — 10.15(

 מתח סרט אנגלית). מדבר
 המבוסם היצ׳קוק אלפרד של
 פרד- מאת זה בשם מחזה על

 של העשירה אשתו נוס. ריק
ב מתאהבת נער־שעשועים

 חושש הבעל אמריקאי. סופר
 ותיטול אותו תנטוש שאשתו

 הוא רכושה. כל את עמה
 בעזרת אותה לרצוח מתכנן

 גרייס מככבים: שלישי. אדם
 ודוברט מילאנד ריי קלי,

קומינגס.

שבת
1 .22

 מאד ימים :סידרה •
 שידור — 8410( שרים
אנגלית). מדבר בצבע,

 הנוסטל- בסידרה נוטף סרק
 שנות בשיחזזר העוסקת גי׳ת

האמ הנוער והווי החמישים
 שם תקופה. באותה ריקאי

ב עינו נותן ריצ׳י הפרק:
 שי הזמנתו סיפור ובו כוס,

 למסיבה ראשונה בפעם ריצ׳י .
בלבד. לגברים עליזה
שוטר :דראמה •

 בצבע, שימר — 10410(
 דראמה אנגלית). מדבר
ה השידור שירות בהפקת

 המתח את המתארת קנדי,
 של בחייו ושיגרת־היום הרב

 קצין הלר׳ סד קצין־מי׳שטרה.
 מקדיש ומסור, ותיק מישטדה

 אלא לעבודתו. חייו כל את
 בעיות השפיעו אחת שפעם

 שיקוליו על כבדות אישיות
 נזקק וכשהוא המיקצזזעייס,

 אין עליו, המפונים לתמיסת
מסי חסד את לו זוכרים הם

 לו. ומתנכרים לתפקיד רותו
 את מגלם דין לורנס השחקן
השוטר.

 יאומן לא סידרה: •
שי — 11.20( יסופר כי

אנג מדבר בצבע, מר
 מספר הסיבה הפרק לית).

 40 שעבד נוקס, הגרי על
 העוברת פלהאס, בחברת שנה

 חדשים. בעלים של לידיהם
מ מסיבה מתכננים העובדים

 השחקן נוקס. את להזמין בלי
מורלי רוברם הנודע הבריטי

2 חמיש■ יום 0 .1

גוקס. הנרי תפקיד את מגלם

ראשון יום
1 .2 3

 פופ עד :קל כימד •
 כצבע, שימר — 1055(

אנ מזמר עברית, מדבר

ה הפעם: בתוכנית גלית).
 סי- פרנק הנזתגלגלות, אבנים

ועוד. שיאקגו להקת נאטרה,

שני יום
1 .2 4

תהילה :סידרה •

 בצבע, שימר — 8.03(
אנגלית). ומזמר מדבר

 מסיים שאינו — הסיוס הפרק
 ד־ מפשיך — הסידרה את

 בית- של מעלילותיו מביא
בניו-יורק. לאמנויות ספר

 10.50(קאז :סידרה •
 מדבר בצבע, שימר —

 הערצה הפרק אנגלית).
 על המספרת בסידרה אילמת
 והופך למוטב שחזר עבריין

פרקליט.

שי יום שלי
1 .2 5

הולי זוהי :סידרה •
ב שימר — 8.03( ווד

אנגלית). מדבר צבע,
מ סיפורים המביאה סידרה
ה הקולנוע מתולדות רתקים

ש קטעים בשילוב אמריקאי,
 הוקרנו, ולא לסרטים צולמו

 מסך כוכבי על וסיפורי־בדים
הכסף.
 חדר-מיון סידרה: •

 בצבע, שימר — 9410(
בפרק אנגלית). מדבר
ה ממשיכים קטלנית חשיפה
ב וגוגזו סרפר־ג׳ון רופאים

אמ בבית־חולים עלילותיהם
ריקאי.

פופ עד :סינטרה
10.25 שעה ראשון. יום


