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.מכוניות :תיעוד •
 שידור — 6.40( העתיד
ע,  ערכית, מדכר מב
ה מכוניות עברי). תרגום

שהת בתצוגת־מכוניות עתיד
 הוצגו ובה בפרנקפורט, קיימה

ב־ ,2000 שנת של המכוניות

רא בימי יהודית מישפחה רל
בגר הנאצי השילטון שית

 אפריל האחרון, בפרק מניה.
 חוקי מתפרסמים כאשר ,1933
תל מתבקש הראשונים, הגזע
 אופרמן ברטולט התיכון מיד

דמו כלפי עמדתו על להתנצל
 גרמני, היסטורי גיבור של תו
 הסופר בכך. עומד אינו אך

 בורח אופרמן גוסטב הד״ר
 או- אדגר הפרום׳ מגרמניה,

 מבית־ה־ בכוח מסולק פרמן
הפגנות עובד. הוא שבו חולים

(ג) אופרמן לבית האחים קילינג: וולפגנג
10.10 שעה חמישי, יום

ו חידושים המגזין מיסגרת
המצאות.

 תיעודית: דראמה •
 שידור — 10.05( סקוקי
 אנגלית). מדבר בצבע,

 של ונוח שליו פרבר סקוקי,
 אחוז ארבעים שיקגו, העיר

 ניצולי רובם יהודים, מתושביו
 באר- הנאצית התנועה שואה.

כ בסקוקי בחרה צות־הברית
 כתרגיל- שלה, המיפגן מקום

 תשומת- את שיעורר פירסום
 גרר הכינוס אך הציבור. לב

 תושבי של פומבית התנגדות
 לידי הביא האירוע המקום.

 במקום. היהודית הקהילה פילוג
ההת במקום צולמה הדראמה

 הבריטי הבימאי על־ידי רחשות
כיבו קלאודיויס, (אני הרברם

 בסרט ויין. נורמן) של שיו
 בתפקיד־ קיי דני מככבים

 הנטר, קים בטלוויזיה, בכורה
ו שטראסברג לי ואלך. אלי

אחרים. רבים

חמישי יו□
2 .3

להיות :דראמה •
 שחור־ — 0.30( שחקן

סי עברית). מדבר לכן,
 שחלם מבוגר, אדם של פורו

 שחקן־קולנוע, להיות ימיו כל
 נצחי. סטאטיסט נישאר אך

 של דמותו על מבוסס הסרט
 15 זה שמשתתף כהן, דויד
הסר ברוב כסטאטיסט שנה
הדרא בארץ. המצולמים טים
 תוך דמותו, אחרי עוקבת מה

 מיני- של האחורית בדלת מסע
ומ בארץ, הקולנוע תעשיית

 למפיקים, בינות דויד את לווה
 ביים והבימאים. המישחק סוכני
שרון. יואל
האחים :דראמה •
 ג׳ חלק אופרמן, לבית

כצ שידור — 10.10(
 פרק גרמנית). מדבר בע,

 שלושה, בת בסידרה שלישי
 רומן על המבוססת חלקים,

יהו ממוצא הגרמני הסופר של
גו על פוייכטוונגר, ליאון די

■ * 56 .............

ברחו יהודים נגד נאצים של
 אופרמן, מרטין ברלין. בות

 בידי ומושפל נתפס הסוחר,
האס־אס. חיילי

2 .4
החש ערבי: סרט •
שי —5.32( בבקשה בון
ער מדבר בצבע, דור

לב נילי, משתתפים: בית).
 עמאד אל־בדראוואי, לבה,זיזי

חמדי.
 טובה שעה :בידור •

 אודטה ברזילי, אמנון עם
 — 0.15( ואורחיהם דנין

ומ מדבר כצבע, שידור
הבי תוכנית עברית). זמר

 הטלוויזיה של היוקרתית דור
 גולד־ אהרון מפיק הישראלית.

 ג׳ון קולנוע: סרט •פינגר.
 שידור — 10.15( ומרי

אנגלית). מדבר בצבע,
דסטין :הראשיים בתפקידים

פארו. ומיה הופמן

שבת
2 .5

מאו ימים :סידרה •
 שידור — 8.30( שרים

אנגלית). מדבר בצבע,
ב העוסקת אינפנטילית סידרה

ה שנות של האמריקאי נוער
חמישים.

ידיים :דראמה •
 בצבע, שידור — 10.30(

 בגיל זוג אנגלית). מדבר
 שחיו ופאם, פרנק העמידה,

 ב־ נישואיהם שנות 25 את
 ביום אפורה. יחסים שיגרת

 פאם מקבלת 48ה־ הולדתה
 הייט, דו״ח הספר את מבתה

הזוג. בחיי לשינוי המביא
 יאומן לא סידרה: •

שיי — 11.20( יסופר כי
אנג־ מדבר בצבע, דור

הידדנית בטלוויזיה מומלצות שמיות
2. 2 ,רביע יום

— 5.50( והארדי לודל אנימציה:
 — דקות 20 — בצבע שידור — 3 ערוץ
בכי מצויירים סרטים מיבחר אנגלית). מדבר

והרזה״. ״השמן של כובם
 — 6 עידן — 8.30( בנפץ :קומדיה

 מדבר — דקות 25 — בצבע שידור
 הפופולרית בסידרה חדשים פרקים אנגלית).

 לשכנתה הישראלית התחנה מן לאחרונה שעברה
 מיסי נובל, ג׳יימס גיום, רוברט עם הירדנית,

ואחרים. גולד
— 0.40( המיזרח משירי בידור:

 — דקות 35 — כצבע שידור — 3 ערוץ
בהש תוכנית־בידור ערבית). ומזמר מדבר
הערבי. בעולם ידועי־שם זמרים תתפות

3. 2 11̂(11 01י
אנדר• כרסטיאן הנס :לילדים סידרה

 — בצבע שידור — 3 ערוץ — 5.30(סן
 אנימציה סידרת אנלית). מדבר - דקות 25
הנודע. הדני הסופר של המופלאות אגדותיו על

 — 0.10( מספיק זה שמונה :קומדיה
 — דקות 50 — בצבע שידור — 6 ערוץ
 קורותיה על משעשעת סידרה אנגלית). מדבר

 כאשר מרובת-ילדים, אמריקאית מישפחה של
 נושא במיקצועו, עיתונאי שהוא אלמן׳ האב

הבוגרות. בנותיו בגיל צעירה לאשה

■ יום 2 שיש

הערו שני — 2.20( כדורגל :ספורט
 — דקות 00 — כצבע שידור — צים

 נבחרים מישחקים וערכית). אנגלית מדבר
 באנגליה העליונות בליגות מובילות קבוצות של

המערבית. ובגרמניה
 ני־ של והרפתקותיו חייו תיאטרץ:

 שידור — 6 ערוץ — 040( ניקלבי קולס
אנגלית). מדבר — דקות 50 — בצבע

 ה״רויאל של המעולה בהפקה החמישי הפרק
 של המפורסם הרומן על-פי קומפני״ שייקספיר

דיקנם. צ׳ארלס

ת יום ב 5. 2 ש
העולמי הילדים תיאטרון :לילדים

 25 — בצבע שידור — 3 ערוץ — 0.35(
 הספרות מן מחזות אנגלית). מדבר - דקות

ובהשתתפות. ילדים על העולמית  10.15( קולנע פירטי פסטיבל :קולנוע
 מדבר — בצבע שידור — 0 ערוץ —

וגם ישנים מעולים, קולנע סירטי אנגלית).

וארצות־הברית. אנגליה מאולפני יחסית, חדשים

6. 2 ראשון יום
 ערוץ — 5.30( השחור הסוס : לילדים

 מדבר — דקות 25 — כצבע שידור — 3
 ואהבה חיבה קשרי על לילדים סידרה אנגלית).

גיזעי. וסו ילדים בין  ערוץ — 5.55( הקירקס עולם : קירקס
מדבר — דקות 25 — בצבע שידור — 3

ר דו בי ת).  לוליינים, עם ולגדולים לקטנים אנגלי
וליצנים. מאלפי־חיות
— 10.15( כזמן מוסיקה :מוסיקה

 — דקות 50 — בצבע שידור — 6 ערוץ
 בעולם המוסיקה תולדות אנגלית). מדבר

 הסידרה ימינו. עד ההיסטוריה שחר מאז *מערבי
 בביצועם המוסיקליות היצירות מיטב את מציגה

בסידרה. שישי פרק בעולם. המוסיקאים טובי של

7. 2 שני תם
 ערוץ — 6310( ספורט-בילי :לילדים

 — דקות 25 — בצבע שידור — 3
ת מדבר סידר ת).  מככבים שבה אנימציה אנגלי

 ילדים של לעזרתם הנחלצים וכלב, ילדה ילד,
 את ומסכלים שונים ספורט בענפי העוסקים
רעה. מכשפה של מזימותיה

 — 8310( האלקטרוני המחשב מדע:
 — דקות 25 — בצבע שידור — 3 ערוץ
ומת המסבירה חדשה, סידרה אנגלית). מדבר

המחשב. של נפלאותיו את ארת
10.15(כריסטי אגתה עם שעה :מתח

דקות 50 — בצבע שידור — 6 ערוץ —
אח של לטלוויזיה עיבוד אנגלית). מדבר —

 הסופרת של והמיסתורין . המתח מסיפורי דים
המהוללת.

8. 2 שליש* יום
 — 6.10( ההרים בת היידי :לילדים

 — דקות 25 — כצבע שידור — 3 ערוץ
 בגיר- הקלאסי סיפור־הילדים אנגלית). מדבר

 התרחשות במקום שצולמה אנגלית, דוברת סה
וגרמניה. שווייץ — העלילה

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

 גרושתו אחר מחזר ג׳יי-אר אנגלית). מדבר
 בארנם קליף אוהדת. בתגובה וזוכה סו-אלן,

 אחרי סו־אלן, ואהובתו מישרתו כספו, את מאבד
 נפרד מיץ׳ ג׳יי־אר. של לתעלוליו קורבן שנפל
 אלי ומים אחרת, לעיר ועובר מלוסי סופית

 בתאונת- ג׳וק של מותו עובדת עם משלימה
 מאז לראשונה חברתיים, לאירועם ויוצאת מטוס,

בעלה. מות

 סיפור פי על סרט עוד לית).
 דא- רואלד הנהדר הסופר של
 ונוטר נוקם הכותרת תחת הל,

 (בטסי וילבר הגב׳ בע׳׳נו.
מו בעלה של ששמו בלייר),

ל עוזרת בטורי־הרכילות, פיע
 קולג׳, בוגרי בפשע, שותפים

הרכילותי. בבעל־הטור לנקום

ון1ר>זע יום
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+ אלופן שידור •

 8.03(פופ עד :סירטונים
 מלהג בצבע, שידור —

אנגלית). מזמר עברית,
המייג בהנחייתו פופ, תוכנית

מנור. אהוד של עת
דאלאס :סידרה •

 בצבע, שידור — 0.30(
מא הפרק אנגלית). מהבר

 את למסך מחזיר מתחיל בק
החוז בארנס, וקליף ג׳יי־אר

ל ברעהו איש להיאבק רים
אחו של בבריכה מותה אחרי

סו־אלן. של המנוולת תה
ה תיאטרון :בלט •
 איילי אלווץ של מחול

בצבע). שיתר — 10.30(

2 .7
פוליאנה :סידרה •

 כצבע, שיתר — 5310(
רא פרק אנגלית). מדבר

 תישעה בת סידרה מתוך שון
מסי אחד את המביא פרקים,

 ביותר היפים הילדים פורי
אי־פעם. שנכתבו

 10.55( קאז מותחן: •
מדבר בצבע, שידור —

 בסיד- נוסף פרק אנגלית).
ה סימפטית, עך הרדודה, רה

 עלילותיו סיפור את מביאה
 שהיה עורך־דין של המיפטיות

פושע. בעבר

לישי1ע יום
2 .8

 מיכד בית : סידרה *
 — 8.03( עתיקות כר

אנג מדבר בצבע, שידור
 בסידרה ראשון פרק לית).

 הסופר של הנודע סיפרו על
בהפ דיקנס, צ׳ארלם הבריטי

הבי־בי־סי. קת
 אב־ להקת בידור: •

ב שיתר — 10.00( בא
אנג ומזמר מדבר צבע.
לית).

ז


