
 מועדפות חובויות
הישראלית בטלוויזיה

רביע• יום
9 . 2

 8.03(רודה :סידרה •
מדכר בצבע. שידור —

 בסידרה פרק עוד אנגלית).
 גרושה של קורותיה המספרת

ה הכותרת תחת ניו־יורקית,
חיינו. היא עבודה
שיי :קולנוע סרט •

 — 10.05( לוואקרס רה
אנג מדבר בצבע. שידוך
ה ופעולה פתח סרט לית)•
 של רב־פכר רומן על מבוסם

 עלילת-הסרט מקלץ. אליסטר
 של השנתי במיפגש נפתחת

 אירופה, רחבי מכל הצוענים
 במהלך בדרום־צרפת. המתקיים
 הקשור סיפור נרקם המיפגש

ב בינלאומי, ובריגול בפשע
ואמרי- יפה בריטית צלמת

ב ראשון חלק אנגלית).
המס חלקים, שני בת דראמה

 קן של חיי־הגישואין על פרת
 ואשתו מצליח, סופר הייגן,

ומאוש שלמים שנראו ג׳ון,
כ מתנפצים חוץ, כלפי רים

רצו היו שלמעשה שמתגלה
 אמץ. ובהפרות בבגידות פים

 ביום לזוג, הפתעה במסיבת
אמי מתגלות ,15ה־ הנישואים

 מעוג־ היו לא שבני-הזוג תות
 השנים. כל בחשיפתן יינים

 משחקים הייגן הזוג בתפקיד
 ואליום מונטגומרי אליזבם

גולד.

252302!
2 .11

שיג :קולנוע סרט •
— 0.15( במאי ימים עה

וגרדנר: דאגלס
שישי, יוס

 הסרט וקשוח. פעלתני קאי
 במקומות בדרום־צרפת, צולם

ה נפגשים שבהם האוטנטיים
 ראשיים בתפקידים צוענים.

 את שגילם (מי בירניי דיוויד
 הטלוויזיה) בסידרת סרפיקו,
 הבריטית, רמפלינג שארלום
 לונדסדייל מישל הקנדי השחקן
 בין הצרפתי. בוזופי ומרסל

 לראות ניתן המשתתפים שאר
ה הגיטארה נגן את בסרט

 פלאטה, דה מניטאם מפורסם
 דרמא- סצינות בכמה המופיע

.1974 בשנת הופק הסרט תיות.

במאי ימים שבעה
9.15 שעה

אנגלית). מדבר שחור־לבן־.

שבת
2 .12

 מאד ימים דראכה: •
 שידור — 8.30( שרים
ע. אנגלית). מדבר מג

לבית־הספר שב פונזי הפרק

חמישי ום1
2 .10

 של מורה :מוסיקה •
 של דיוקנה — גאונות
 — 0.30( פאהר אילונה
ע. שידור ב אנג מדבר מ
שמו צוקרמן, פינחס לית).

נמ מינץ ושלמה אשכנזי אל
 גדולי של החדש הדור עם נים

לשלו המשותף הכינור. אמני
 — לכינור פורתם הוא שתם

 היא הישראלית. פאהר אילונה
ב והחלה בבודאפשט נולדה

 כבר כנרת־סולנית של קריירה
 הופיעה היא .14 בת בהיותה
 מרובה. בהצלחה וזכתה בעולם

 קטעה השנייה העולם מילחמת
 כסולנית, שלה הקריירה את

ב החלה לישראל וכשהיגרה
 הנגינה הוראת של קריירה
 לחשוף מנסה הסרט בכינור.

 המורה של הצלחתה סוד את
 שלה שמבית־היוצר לכינור,

 שם. גדולי כנרים כמה יצאו
גנני. גידעון ביים הסרט את  ה- חוקי :דראמה •

 10.20(א׳ חלק —סישחק
ע. שידור — מדבר מג

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
42. 2 שובות יום 9. 2 רביע־ יום

מרקדפולו :היסטורית סידרה •
ע, שידור — 0 ערוץ — 01.0( ב  ס0 מ

איטל סידרת-יוקרה אנגלית). מדבר דקות,
 המופלאים מסעותיו את המשחזרת חדשה, קית
 באסיה 13ה- המאה מן האיטלקי הנוסע של

 השליט קובלאי-חאן, עם וקשריו וסין, המרכזית
 של פקינג (היא קמבלוק בעיר שישב המונגולי

 ואיפשר בממשלתו לשר אותו מינה אשר ימינו),
 סין. של השונים בחלקיה מסעות לערוך לו

 שזכו ידועים שחקנים משתתפים זו בסידרה
 אן לנקסטר, ברט כגון ואמי, אוסקר בפרסי

 ליונרד ורנד, דיוויד גילגוד, ג׳ון בנקרופט,
 בתפקיד — תצ׳נג וינג הסיני והשחקן נימוי,

קובלאי־חאן.
 ה■ על בית עלילתית: סידרה •

 שידור — 0 ערוץ — ■•״!15( גיבעה
ע, ב  סידרה אנגלית). מדבר דקות, 50 מ

 גלאזגו בעיר מתרחשת עלילתה אשר חדשה
 הטידרה פירקי ששת מתוך פרק בכל בסקוטלנד.

 שעבר בשבוע בית. באותו לאירועים עדים נהיה
 ,1878 בשנת הגיבעה שעל בבית במתרחש צפינו
 ב־ מכן ולאחר 1908 בשנת נהיה הערב ואילו
.1980ו־ 1944 ,1933 ,1918

40. 2 !ומיווד יום

 המוזר הספורט עולם ספורט: •
ע, שיתר — 3 עתץ — 7.00( ב  25 מ

המצי מרתקת סידרה אנגלית). מדבר דקות,
 ובלתי- מסוכנים מוזרים, נדירים, ענפי-ספורט גה

לרבים. ידועים  מוצ׳ש של תוכנית-הבידור :ביתד •
ע, שיתר — 0 עתץ — 0.30( ב  30 מ

 שונות). איתפיות בשפות מזמר דקות,
 הלועזי הערוץ של המרכזית תוכנית־הבידור

 השורה מן אחרים ואמנים רקדנים זמרים, :בירדן
הראשונה.

13. 2 ראשון □1•
 — 5.50( הקירקס עולם :קירקס •
ע, שידור —3 תץ ב  מדבר דקות, 20 מ

מצ שאינו ולקטנים, לגדולים בידור :נגלית).
מאלפי-חיות לוליינים, כלשהי. שפה ידיעת ריך

לו. ומחוצה הקירקס בתוך וליצנים
 מתקופות שירים צרפתי: ביתר •

 שיתר — 6 עתץ — 0.05( שונות
 תוכנית-הבידור צרפתית), מזמר דקות, 55
פעם בכל המציגה בצרפתית, הסישדרים של

מרהיבות. תפאורות רקע על צרפתיים זמרים
— 0.10( שוגץ .:

ע, שיתר — 0 ב דקות, 50 מ
:הרפתקות

5 8 ,

 — 0.15( העדלם ילדי לילדים: •
ע, שידור — 3 ערדן ב  דקות, 25 מ
 אחר העוקבת בריטית סידרה אנגלית). מדבר

 רחבי מכל ילדים של ומישחקיהם פעילויותיהם
העולם.
 עתץ — 5x5 )7.00 :שעשועון •

ע, שיתר — 3 ב  מדבר דקות, 00 מ
 עצמית, בהפקה ושעשועונים חידונים ערכית).

ופר תיזמורת, טוב, סצב-רוח הומור, הרבה עם
 עשתה לא-מקובל מעשה אגב, יקרי-ערך. סים

 מהטלוויזיה ״נטלה״ כאשר הישראלית הטלוויזיה
 סידרת- בו והכתירה התוכנית, שם את הירדנית
 במיס־ במוצאי־שבת, המשודרת תודה חידונים

בערבית. התוכניות גרת

14. 2 שיש• יום

ת), לי ג  קליוול. ג׳יימם של הידוע ספרו על-פי אנ
 הגיעו עת .17ה־ במאה ביפאן מתרחשת העלילה

הראשונים. הארופים אליה

44. 2 עמי יום
 5.50( וקוסטלו אבוט אנימציה: •

ע, שיתר — 3 ערוץ — ב  דקות, 15 מ
 ש־ חביבה, אנימציה סידרת אנגלית). מדבר

 בקולנוע חיל שעשו הקומיקאים שני הם גיבוריה
 ולו אבוט דייוויד והחמישים, הארבעים בשנות

 — 8.30( השני״ ״החצי :קומדיה •קוסטלו.
ע, שידור — 0 ערדן ב  מדבר דקות, 25 מ

 חבר- שבמרכזה בריטית קומית סידרה אנגלית)
 שנים מזה המאורם הגבוהה, החברה מן פרלמנט

ת אך ועשירה, מפונקת לנערה  בן־זמנית מתיי
בשכונת־עוני. שצמחה יפה, דוגמנית עם

15. 2 שליש• יום
 שני — 4.00( דוקטור רפואה: •

ע, שידור — הערוצים ב  דקות, 25 מ
 בכל הסוקרת בריטית סידרה אנגלית). מדבר

 עם שיחות בעזרת מסויים, רפואי נושא פעם
וחולים. רופאים

 קרסט פלקון אלילתית: סידרה •
ע, שיתר — 0 עתץ — 1015( ב  00 מ

 האמריקאית השחקנית אנגלית). מדבר דקות,
 המתרחשת זו, בסידרה מככבת ויימן ג׳ין הידועה
 ויינר בכרמיה המפורסמת בקליפורניה, בעיירה

 בתוך ותככים סיכסוכים ויוקרה, כוח מאבקי תיה.
דאלאס. גיבורי את לנו המזכירים המישפחה

בלתי־אפשתת מטרה :תעודה •
ע, שיתר — 3 עתץ — 0.30( ב  25 מ

 חקומנטרית, סידרה אנגלית). ׳מודבר דקות,
שטחי־החיים. בכל הישגי-המדע את הסוקרת

 10.15( דאלאס עלילתית: סידרה •
ע, שיתר — 0 ערוץ — ב  דקות, 50 מ

 של לזרועותיו חוזרת סו־אלן אנגלית). מדבר
 מחדש. לו להינשא הסכמתה את ומביעה ג׳יי-אר

 כריסטופר, המאומץ, שבנם מגלים וסמלה בובי
 שחשבו כפי ג׳יי-אר, של הבלתי-חוקי בנו אינו

 אחרי לחייו קץ לשים מנסה ברנס קליף תחילה.
סו-אלן. ואהובתו מישרתו כספו, את שאיבד

 אדוארד הטלוויזיה בסדרות
ב השמיני). והגרי השביעי
 ריק משחק הפנטומימאי תפקיד
 הטל- של היא ההפקה מאיול.
הסקוטית. וויזיה
 ושוס- ויין :קומתה •
ב שידור — 11.20( טר

 עוד אנגלית). מדבר צבע,
 ו- בדיחות של בסידרה פרק

בלה רומא בפרק פארודיות.
סו ושוססר וויין פותרים בות
 רומא שריפת תעלומת את פית
שנה. 1900כ־ לפני היסוד עד

ראשון יום
13. 2

שגב, דיין, גאץ, דר,
שני יום

המת העולם בהבאת ממשיך
 ב- החמישים שנות של נוון

ארצות־הברית.
צ אותת :דראמה •

 שידור - 10.03 פוניים
 אנגלית). מדבר כצבע,

הנע לתיאטרון הפסטיבל בימי
 בחיי מתרחשים באדינבורו רך

 המוציאים אירועים תושביה
 גם קרה כך משיגרתם. אותם
רופאה רווקה, ברסטוק, לסוזן

קרובים קתבים, קדם:
8.30 שעה

 שבעידוד באדינבורו, מצליחה
 מדירתה חדר משכירה חברתה

להו שבא צעיר, לפנטומימאי
וה סוזן בץ בפסטיבל. פעה

 ל- ההופך קשר, מתפתח צעיר
הידי בקרב השיחה״״ ״נושא

 בצרות־עץ. זאת הבוחנים דים,
מגל פארפיט ג׳ודי השחקנים

 בתפקיד הרופאה. סוזן, את מת
 אנס משחקת נטי, חברתה,
מתפקידיה (המוכרת קרוסבי

 הפלאשים תיעוד: •
 מדבר שחור־לבן. — 8.03

 יוסי של סירטו עברית).
 המביא ,1973 משנת גודארד

 מישלחת של סיורה סיפור את
ב הפלשים בכפרי ישראלית
דאלאס :סידרה •אתיופיה.

 כצבע. שידור — 0.30(
ה תחת אנגלית). מדבר
מו בסן־אנג׳לו עימות כותרת

 הסידרה מסיפורי אחד עוד בא
הנודעת. הטלוויזיונית בל חלום תיעוד: •

 — 10.20( גרעיני הות
אנג מדבר בצבע. שידור
ה הבי־בי־סי, מהפקות לית)•

 לה שמוטב במילחמה, עוסק
העולם. על תתרגש שלא

שני יום
14. 2

 סי •
קרובים,

ישראלית: סידרה
■ 8410( קרובים ,1
עב מדבר בצבע• שיתר
ת). יש מישפחתית סידרה רי
ה הטלוויזיה בהפקת ראלית

 ככלי־ריק המעמידה לימודית,
 שאינה הכללית, הטלוויזיה את

תמות. סדרות להפיק מסוגלת

שלישי יום
15. 2

 יאומן לא סידרה: •
 ,4שי — 10.50( יסופר כי

אנג מדבר בצבע. דור
 בסידרת נוסף פרק לית).
 תחת הקצרים, האימה סירטי

היופי. סוד :הכותרת


