
 וח3מו<וד סוכויות
שראלית בטלוויזיה הי

רביעי יום
1 .26

רו קומית: סידרה 0
ב שידור — 8.03( דה

אנגלית). מדבר צבע,
הגרו של חייה על פרק עוד
ואחו רודה הניו־יוחקית שה
תה.

מיס קולנוע: סרט •
 — 10.05( רוכרטס טר

אנ מדבר כצבע, שידור

 ה־ של קולנוע סרט גלית).
פורר. ג׳ון הנודע בימאי

חמישי יום
27.1

 רי• שבועי: חיתן •
שי — 0.45( כועי־הקסס

 ערכית, מדבר כצבע, תר
שבו חיתן עברי). תרגום

 ריבועי- רעיון על המבוסס עי
 שני יוצגו הצופים לפני הקסם.

 יתבקשו שאותם ריבועי־קסם,
בסר צפייה כדי תוך למלא
פר וציורים. שיקוסיות טים׳
 לזוכים. יחולקו כספיים סים

 אב־ סמיד. היא התוכנית מנחת
 19 בת צעירה צ׳רקסית זק,

תרשיחא. מהכפר
הופעתן :כיתר •

 — 8.03( החכובות של
ומ מדבר כצבע. שידור

מ החבובות אנגלית). זמר
 הארי, דבי את הפעם ארחות
בלונדי. להקת סולנית
 פרטים :תעלומה •

).8^0( יבואו
 פרטים תעלומה: 0

טל תוכנית .*!).30( ים#ו
מ שכיחה פופולארית, וויזיה

ל שהחל מאז בטלוויזיה אוד
 ״פרטים סער. טוביה נהלה

 הדפסת ביום משסע: יבואר׳
 ברור לא הטלוויזיה הודעות

תוקרן. תוכניית איזו

וןןווןן1דין1ו
1 .28

 לילה ערכי: סרט •
. 6 0 _ _1

 — 5.32( יישכח שלא
ער מדבר בצבע. שידור
 נהרג שארוסה לילה, כית).

ל ממאנת פגע־וברה, בתאונת
 לעודד המנסה אחיה הינחם.
 לאסואן, אותה לוקח אותה,

 רצח למיקרה עדה היא שם
המח התאונה את לה המזכיר

 אך לקאהיר, שבה לילה רידה.
ול לאסואן לחזור מחליטה

 ימים הרצח. בפישפט העיד
 נחטפת למישפט קודם ספורים

ש הכנופיה אנשי בידי לילה
 כדי הרוצח, הוא מאנשיה אחד
עדותה. למסור תוכל שלא

שד קולנוע: סרט •
 — 10.05( סאנסט רות

אנג- מדבר שחור־לכן.
 שבסירטי מהמפורסמים ,לית).

 והתסריטאי הבמאי הוליווד.
ויילדר. כילי הוא

ת ב ש
1 .29

מאו ימים :סידרה 0
 שידור — 8.30( שרים
ה אנגלית). מדבר צבע,

 ומספר ממשיך הגרוטאה פרק
 בארצות־ה- הנוער הוד על

החמישים. שנות של ברית
הוצאה :דראמה •

שי — 10.30( אחרונה
אנג מדבר כצבע, דור

 שירות בהסקת דראמה לית).
 השעות 24 על הקנדי השידור

 יומון. של בחייו האחרונות
 גגזר הופעה שנות 85 אחרי

שי בשל להיסגר הקורייר על
 הוא מותו ריווחיים. קולים
 הדראמה תקופה. של סוסה
 הפועלים האנשים את מראה

 הוצאת של הקלעים מאחורי
 כאשר וריגשותיהם העיתון,

 זו דראמה לקיצו. מגיע הוא
בפרס. בקנדה זכתה

שון יום רא
1 .30

ל־ מיוחדת תוכנית •
צימוקים :בשבט ״ו ט

 שידור — 8.03( ושקדים
עברית). מדבר כצכע.

אלוני. יאיר של בהנחייתו

ריכועי־הקסם אבזק:
6.45 שעה חמישי, יום

היוונית בסלוויזיה מומלצות תוכניות
216.1 יזגיוו׳ יום

ה העולם מילחמת עתידנות: •
 שידור — 0 ערוץ — 0.10( שלישית

 הפרק אנגלית). מדבר דקות, 50 בצבע,
 שתי הידרדרות את המתארת בסידרה הרביעי

 המאיימת גרעינית, מילחמה סף אל מעצמות־העל
 הדרמאתי המיפגש — זד. בפרק העולם. שלום על

 נשיא בין איסלנד, בירת ברקיאוויק, החשאי
 המזכיר ובין הדסון) רוק של (בגילומו ארה״ב

 הסובייטית הקומוניסטית המיפלגה של הראשון
 בלתי- תוצאות מניב פטרסון) מייקל מגלם (שאותו
צפויות.
 הבוקר עד איתי הישאר :דראמה •

 50 כצבע, שידור — 0 ערוץ — 10.15(
 שלישי פרק - הערב אנגלית). מדבר דקות,
 לחייו, הארבעים בשנות וגרוש, נאה גבר ואחרת.

 כיום שהיא חברתו־לשעבר, את באקראי פוגש
 הבעל למאהבה. והופך עשיר לגבר הנשואה אשד,

 השכן, אשת של בחיקה ניחומים מוצא הנבגד
 עסקיו, לרגל הבית מן תכופות נעדר שבעלה
 בתפקידים לרסיסים. מתנפצים האידיליים והחיים

ברת. וקית דנמן פאול ניומן, ננט הראשיים:

2.\ חמישי יום 7
 — 5.15( הגינה בובות לילדים: 0

 דקות, 15 כצבע, שידור — הערוצים שני
ה שהדמויות הנפשה סידרת אנגלית). מדבר
הגינה! וירקות סירות הן בה פועלות
 8.30( בנג׳מץ טוראית קומדיה: •

 דקות, 25 בצכע, שידור — 6 ערוץ —
 הסרט על-םי קומית סידרה אנגלית). מדבר
 טוראית של והרפתקותיה מעלליה זה. שם הנושא

 התפקיד את גילמה בסרט האמריקאי. בחיל־הנשים
 בסידרת־ ואילו הון, גולדי המהוללת השחקנית
פטרסון. לורנה מככבת הטלוויזיה

28.1 ישישי □1׳
 1.30( מור טיילור מרי :קומדיה •

 דקות, 25 — הערוצים שני — בצהריים
 של המופע אנגלית). מדבר כצבע, שידור

ש מצליחה קומית סידרה הינו טיילור־מור מרי
 היא טיילור־מור מרי אמי. פרסי בשיבעה זכתה
 כעוזרת- ועובדת לבדה החיה קרייריסטית, רווקה
 אר־ במניאפולים, מקומית בתחנודטלוויזיה הפקה

 למדי. מתירני חיים אורח ומנהלת צות־הברית,
 ידועים טלוויזיה כוכבי כמד, משתתפים זו בסידרה

 (רודח), חרפר ולארי גרנט), (לו אסנר אד כגון
האהבה). מספינת סטובינג (קפטן מקלאוד גווין

 קרסט פלקץ עלילתית: סידרה #
 50 כצבע, שיתר — 6 ערוץ — 10.15(

 ד שתלטנית סבתא אנגלית). מדבר דקות,
אמ עלילתית סידרה של במרכזה עומדת עשירה
תכ ומציגה בקליפורניה, המתרחשת זו, ריקאית

 על מהירה להתעשרות ונסיונות מאבקי־כוח כים,
הזולת. חשבון

2 שמת יום 9 . 1
8.30( כלב צעירים :קומית סידרה 0

 דקות, 25 בצכע, שידור — 6 ערוץ —
 זקנים־אוהבים, זוג על סידרה אנגלית). מדבר
 למרות מהחיים והנהנים קיצבת־זיקנה, על החיים

 ביניהם הפורצות הקטנות ואי־ד,הבנות המריבות
 מילם ג׳ון :הראשיים בתפקידים לפעם. מפעם
ג׳נקינם. ומיגס
 מוצ״ש של הבידור מופע :ביתר •

 40 בצבע, שידור — 0 ערוץ — 0.20(
בהש בידור אנגלית). ומדבר מזמר דקות,
 הראשונה השורד, מן ונגנים רקדנים זמרים תתפות
והאמריקאי. האירופי הבידור בעולם

3 ן1ראש יום 0 . 1
0.10( שוגץ הרפתקות: סידרת •

 דקות, 50 בצבע, שידור — 6 ערוץ —
 הסידרה חמישי. פרק הערב: אנגלית). מדבר

ד,סמו שילטון בימי ,17,־ד במאה ביפאן מתרחשת
 אל הראשונים האירופים מגיעים כאשר ראים,
 ג׳ימס של סיפרו על-פי העולה. השמש ארץ

קליבל.

.31 ושני יום 1
0.55( החבובות :פופולרית ■סידרה 0

 דקות, 25 בצכע, שידור — 3 ערוץ —
החבי בסידרה חדשים פרקים אנגלית). מדבר

 הלצים ושני פוזו פיני, מיס קרמיט, עם בה.
 השר בולם אמן מתארה פרק בכל ביציע. הזקנים
החבובות. עם ורוקד
 — 8.30( השני החצי קומדיה: 0
 מדבר דקות, 25 בצכע, שידור — 0 ערוץ

 חבר-פרלמנט שבמרכזה בריטית סידרה אנגלית).
דוגמנית־צמרת. עם המתיידד

1. 2 ישליש׳ □1*
 — 6 עתץ — 8.30( קולנוע סרט 0

ה בתיכנון אנגלית). מדבר כצבע, שידור
 קולנוע סרט הירדנית הטלוויזיה מקרינה חדש׳

 של לנוחותם זו, בשעה שבוע מדי מלא באורך
מוקדמת-יחסית. בשעה למיטה ללכת הנוהגים אלה

 10.15( דאלאס עלילתית: סידרה 0
 דקות, 50 בצבע, שידור — 6 ערוץ —

 בני של עלילותיהם המשך אנגלית). מדבר
 קליף יריבו את מוריד נ׳יי־אר יואינג. מישפחת

 סו־אלן, עם יחסיו את ומשבש מנכסיו, ברנם
 הגירושין. אף על אליו, להשיב מבקש הוא שאותה

 האחרון, ברגע ונצלה חטיפה לנסיון נקלעת לוסי
החוק! עם מסתבך ובובי

 בניו- לאמנויות בבית־חפר
יורק.
ל האחים :סידרה 0
 — 10.05( אופרמן בית

אנ מדבר בצכע, שידור
פרק גרמנית). + גלית
ה דרמאתית, בסידרה ראשון

 הסופר של סיפרו על מבוססת
 ליאון יהודי ממוצא הגרמני

 הופקד, הדראמה פויכטוונגר.
תח שלוש של בקופרודוקציה

(גר ז.ד.פ — טלוויזיה נות
 או. (אנגליה). בי־בי־סי מניה),

 בו תשודר — (אוסטריה) ר.פ
 הנ״ל התחנות בשלוש זמנית

הישראלית. ובטלוויזיה

שליש• יום
סנסט שדרות זסוונסץ: הולדן

10.05 שעה שישי, יוס

 גרמניה :שגי מבט 0
ב שידור — 8.45( היום
וגר עברית מדבר צבע.

 במיסגרת ראשון מנית).
 בטלוויזיה מיוחדים מישדרים

 50 מלאת לרגל הישראלית-
 היט־ אדולף של לעלייתו שנד,

 כתבה בגרמניה. לשילטון לר
 דויד הכתב בידי נעשתה זו

בגרמניה. השוהה ו״טסטום,
כראזיל :בידור 0

 בצבע. שידור — 10.25(
פורטוגזית). ומזמר מדבר

ברזיליאיים. שירים תוכניית

1 .31
תהילה :סידרה 0

 בצבע, שידור — 8.03(
אנגלית). ומזמר מדבר

 תהילה, בטידרה אחרון פרק
החיים מהווי פרקים המביאה

2 .1
 חדר-מיון :סידרה 0

 בצבע, שידור — 0.03(
כו הפרק אנגלית). מדבר

ה הפרק הוא ידידות של חה
 העוסקת זיו, בסידרה אחרון
 בית־חולים של החיים בהווי

ל האחים סידרה: 0אמריקאי.
 — 10.15( אופרימן בית

אנ מדבר בצבע, שידור
 פרק גרמנית). + גלית

 על המבוססת בסידרה שני
 פויכטוונגר. ליאון של סיפרו
חמי ביום יוקרן הבא הפרק

השעה. באותה שי,


