
ת סיו  עדפוח1מ סו
ה־עוראל־ח בטלוויזיה

עי יום רבי
16. 2

 שידור — 5.30( באוויר
עברית). מדבר בצבע.
 חי, בשידור שבועית תוכנית

 עם ופתוח ישיר דו־שיח שבה
ומ שונים בנושאים הצופים
גוונים.

 8410(תצפית מדע: •
 מדבר בצבע. שידור —

ה שנייה תוכנית עברית).
 תוצג שבה למוח, מוקדשת
יוס הזיכרון, לשיכלול תוכנית

יסו שוכחים, אנחנו מדוע בר
 הזיכרון לשיפור גלולה על פר

ה המוח בין תחרות ותיערך
ממוחשב. למוח אנושי
ה קולנוע: סרט •
— 10.05( האחרון צייד

 שידור — 10.10( סישחק
אנגלית). מדבר כצבע,

ה בדראמה ואחרון שני פרק
 של חיי־הנישואין על מספרת

 ואשתו מצליח, סופר הייגן, קן
 חוץ. כלפי שלמים שנראו ג׳ון,

 וחייהם האשליה, מתנפצת בסרט
במה בגידות, כרצופי מתגלים

הני ליום הפתעה מסיבת לך
 הזוג: בתפקידי .15ה* שואים

 ואליום מונטגומרי אליזבט
 מווירג׳יניה מפחד (מי גולד

וולף).
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 ה־ :קולנוע סרט •
 הלבנה הגדולה תיקווה

 בצבע. שיתר — 10.15(
של מחזהו אנגלית). מדבר

האחרון הצייד וטיילור: פג׳ט גרינג׳ר
10.05 שמה רביעי, יום

אנג מדבר כצבע• שידור
 ד הבימאי של סירטו לית).

ב ברוקס, ריצ׳ארד התסריטאי
 ד טיילור רוברט של כיכובם

 בתפקידים גרינג׳ר סטיוארט
 העוסק מערבון זה ראשיים.
ה ונושאו חברתיים במצבים
 התאו עדרי הכחדת עיקרי:

ב הפרוע. במערב (בופאלו)
 ותיק, תאו צייד העלילה מרכז

 של ההמוני בהרג קצה שנפשו
 הרפתקן צייד ומולו העדרים,

 ריצ׳ארד הבימאי חסר-מצפון.
 זרע את שביים (מי ברוקס

 ב־ רומז קר) ובדם הפורענות
ה לחוסר־הסובלנות זה סירטו

 מק-קארתי. ימי של פוליטי
 טוב והוא ,1956ב־ הופק הסרט

למ ,83 ראשית של לישראל
 כחודשיים לפני שהוקרן רות

הירדני. בערוץ
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התחלה :תיעוד •
 שיתר — 0.30( מאוחרת

עברית). מדבר בצבע,
 לב־ מיכאל הבימאי של סירטו

 ב־ העוסק האש) (עמוד טוב
 דרך, של סופה שאינה זיקנה

 חדשה. דרך של ראשיתה אלא
 שיצאו שיבעה יספרו כך על

 דרך־חיי־ את שינו לגימלאות,
 ממעגל־העבו- יציאתם עם הם
 בקריירה ופתחו המקובל, דה

 ארכיטקט אחרים: במיקצועות
ש עקרת־בית למלחין, שהיה
ו עיתונאי לעיתונאות, עברה
 לאריגה שעבר בעבר פקיד

 סיפורי ועוד אלה אמנותית.
בקשי שהחלו אותם של חיים
חדשה. חיים בדרך שים

ח־ חוקי :דראמה •
*5 _

לקול שעובד סאקלר הווארד
הגז כנגד מחאה משמש נוע

 סיפורו זהו באמריקה. ענות
 הראשון השחור המתאגרף של

 ב־ העולם אלוף בתואר שזכה
 המאה. בראשית כבד, מישקל
 החוק עם מסתבך הסרט גיבור
ה אהובתו עם קשריו בשל

 שיג־ את נגדו ומעורר לבנה,
 גם הלבנה. האוכלוסיה את

מת השחורים מתומכיו רבים
 כשהוא בו, מתמיכתם רחקים
 של דיגלם נושא להיות מסרב

ה זכויות לשוויון הלוחמים
 ג׳יימס מככבים בסרט שחורים.

ה אלכסנדר. ג׳יין ג׳ונס, ארל
רייט. מרטין הוא כימאי

ת1ע ב
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מאו ימים : סידרה •
שרים

הירחית בטלוויזיה מומלצות כויות תו
י3ץ1 ם1• 1. 2 תו 6

 — 8.30( בנסון קומית: סידרה •
 דקות, 35 בצבע, שידור — 6 ערוץ
הפו בסידרד. חדשים פרקים אנגלית). מדבר

 הישראלית התחנה מן לאחרונה שעברה פולארית,
הירדנית. לשכנתה

 מרקדסולו י היסטורית: סידרה •
 50 בצבע, שיחר — 0 ערוץ — 0.10(

 בהפקת סידרת־יוקדד. אנגלית). מדבר דקות,
 מסעותיו את המשחזרת האיטלקית, הטלוויזיה
 המאה בן ונציה איש מרקו־פולו, ■של המופלאים

ובסין. המרכזית באסיה ,13ה־
 הגיב־ על בית :עלילתית סידרה •

 בצבע, שידור — 0 ערוץ — 10.15( עה
 סקוטית סידרה אנגלית). מדבר דקות, 50

 קורות את המתארת פרקים, שישה בת מרתקת
 בין גלזגו בעיר בית של המתחלפים דייריו
.1980!״ 1878 השנים
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 8.30( בנימץ טוראית :קומדיה •
 דקות, 25 בצבע, שידור — 0 עחץ —

 הסרט על-פי קומית סידרה אנגלית). מדבר
 טוראית של והרפתקותיה מעלליה זה. שם הנושא

 התפקיד את גילמה בסרט האמריקאי. הנשים בחיל
 הטוראית בסידרת־הטלוויזיה ואילו הון, גולדי

פטרסון. לורנה היא המפורסמת  מספיק זה שמונה :למישפחה •
 50 בצבע, שיחר — 0 ערוץ — 0.10(

 משעשעת סידרה אנגלית). מדבר דקות,
 במיק- עיתונאי ילדים, לשמונה אב במרכזה אשר
 צעירה לאשה ונשא מכבר לא שהתאלמן צועו,

 בנותיו גיל על בהרבה עולה אינו שגילה
הבוגרות.

18. 2 שיש* יום

19. 2 ת6שב יום
 — 8.30( בלב צעירים :קומדיה •
 דקות, 25 בצבע, שידור — 0 ערוץ
 חביבים, זקנים זוג על סידרה אנגלית). מדבר
 אחרים רבים זוגות כמו אך בהרמוניה, החיים
 ג׳ון סיר עם לפעם. מפעם ומתקוטטים רבים
ג׳נקינס. ומיגס מילם
 עחץ — 0.40( ערבי פרט־קולנוע •

ע, שיחר — 3 ב ערבית). מדבר מ
 הטלוויזיה משדרת הנוכחי התלת־חודשי בתיכנון
מוצ״ש. מדי טובה, באיכות קולנוע סירטי הירדנית

ץ—10.15( לועזי סרט־קולנוע • ח  ע
אנגלית). מדבר בצבע, שיחר — 0

20. 2 ראשו! יום
 6.20(יאומן לא :משעשעת סידרה •

 דקות, 50 בצבע, שיחר — 3 ערוץ —
 קהל, לפני המצולמת תוכנית אנגלית) מדבר
 יוצאי־דופן, מעשים אמריקאי. טלוויזיה באולם

 וביצועים בלתי־רגילה יכולת חריגות, תופעות
מדהימים.

24. 2 שוי יום

כצהריים 12.30( לאסי לילדים: •
 25 כצבע, שידור — העחצים שני —

ה הילדים סידרת אנגלית). מדבר דקות,
ומעלליה. לאסי הכלבה על ביותר מפורסמת

 שני — 2.30( כדורגל ספורט: •
 דקות, 00 בצבע, שידור — הערוצים

קבו בין תחרויות וערבית). אנגלית מדבר
וגר באנגליה העליונות הליגות מן מעולות צות

 העולם מגביע נבחרים מישחקים ולעתים, מניה!
אשתקד. בספרד שנערכו בכדורגל,

0.10( ניקלבי ניקולם תיאטרץ: •
 דקות, 50 בצבע, שיחר — 6 ערוץ —

המעו בהפקה השביעי הפרק אנגלית). מדבר
 הרומן על־פי קוחפני, שקספיר רויאל של לה

דיקנם. צ׳ארלם של המפורסם

 — 0.10( קשות ברירות :תעודה •
דקות, 50 כצבע, שיחר — 6 ערוץ1••

 חדשה, דוקומנטרית סידרה אנגלית). מדבר
 שיטחי בכל קשות ברירות של חתך המציגה
ובמדע. ברפואה וביחוד העשייה,

 בריסטי אגאתה עם שעה :מתח •
 50 בצבע, שידור — 6 ערוץ — 10.15(

 של לטלוויזיה עיבוד אנגלית). מדבר דקות,
 אגאתה של והריגול המתח מסיפורי אחדים

כריסטי.

22. 2 שליש• יום
6.10( כת־ההרים היידי לילדים: •

 דקות, 25 בצבע, שיחר — 3 ערוץ —
 בגירסה הקלאסי הילדים סיפור אנגלית). מדבר
ובגרמניה. בשווייץ שצולמה חדשה,
10.15( דאלאס עלילתית: סידרה •

 דקות, 50 בצבע, שיחר — 6 ערוץ —
 בטוח ממוות ניצל ברנס קליף אנגלית). מדבר

 גלולות־שינה באמצעות ההתאבדות נסיון אחרי
 של להתמוטטותו שגרם ג׳יי-אר, מופרזת. ושתיה
 מזימות מתכנן לחייו, קץ לשים ולהחלטתו ברנם

 להינשא הסכמתה את מביעה סדאלן חדשות.
 בחייה חדש גבר תנאים. מציבה אך לג׳יי־אר,

אלי. מים של

כצבע.
)8.30

מדבר
 שידור -

אנגלית).

 הנוער על אינפנטילית סידרה
החמי בשנות בארצות־הברית

לב בא מי נחש בפרק שים.
מכו מירוץ של סיפור קר?
החוק. על־פי האסור ניות,
המפרנס :דראמה •

 בצבע, שידור — 10.30(
מ דראמה אנגלית). מדבר

 סיפור על המבוססת שעשעת,
 מוהאם. או׳ סומארסט של

 סוכן־בורסה, באטל, צ׳ארלס
וב במישפחתו במפתיע מורד

אלבין הוא הבימאי חבריו.
מסע הוקרן (לאחרונה רקוף
 מככבים בבימויו). אבי סביב

 ג׳ני גמבון, מייקל :בדראמה
קוויל. וג׳והן (פולדראק) לינדן
 ו־ ויין :קומדיה •

 שידור — 11.20( שוסטר
אנגלית). מדבר בצבע.

הגדולה הלבנה התיקווה ואלכסנדר: ג׳ונס
10.15 שעה שישי, יוס

 מתאר תנ״ך מישחקי הפרק
 ב- וגוליית דויד בין מיפגש
כדורגל. סיגרש

ן □1׳ שו א ר
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דאלאס :סידרה •
 בצבע. שיחר — 0.30(

מי הפרק אנגלית). מדבר
סי את מביא בג׳וךרוס, יזנח
 ובין סו־אלן בין המאבק פור

 על זכות-ההחזקה על ג׳יי-אר,
ג׳ון־רום. בנם,
אלגח :ביחר #

 בצבע. שידור — 10.20(
טל גירסה עברית). מדבר

המוסי החידון של וויזיונית
 בהנחיית מהרדיו, ז״ל קאלי
 שמעוני, יצחק המנחה, אותו

הט כמנהל שימש שבינתיים
לוויזיה.

,ש! יום
2 .21

הו זוהי סידרה: •
 שידור — 8.03( ליווד

אנגלית). מדבר בצבע.
 סרטים מתוך מרגשים קטעים

 נודעי- כוכבים עם נודעים,
 חתך- המביאה בסידרה שם,

ו הוליווד תולדות של אורך
ה האמריקאי, הקולנוע עולם

של סרטים הכותרת תחת פעם
חצות. .

הכלה :דראמה •
 — 0410( הפרפחם וצייד

עב מדבר בצבע. שידור
הטל ממנהלי מישהו רית).

 דיוקן סרט את ראה וויזיה
 שזה והחליט אלוני, ניסים עם

 חוזרת הקרנה להקרין הזמן
המבו הקולנועית, הגירסה את

 ניסים של מחזהו על ססת
 אל- גילה של בכיכובם אלוני,
בנאי. ויוסי מגור
 10.55(קאז מותחן: •

 מדבר בצבע. שידור —
סי הכותרת תחת אנגלית).

 עוד מובא עדין אהבה פור
בסידרה. פרק

שליש• יום
2 .22

 מי־ בית סידרה: •
 — 8.03( עתיקות מכר

אנג מדבר בצבע. שידור
ה בסידרה נוסף פרק לית).

 צ׳ארלם של סיפרו על מבוססת
בי־בי־סי. של בהפקה דיקנם אי־פי■ :ביחר •

 שידור — 10.00( טומבי
אנג ומזמר מדבר בצבע.
ת). הו של מרהיב מופע לי

מרתקת. פעה
 יאומן לא מותחן: •

שיי — 11.10( יסופר כי
אנג מדבר בצבע• דור

וב בלב ידידות הפרק לית).
נפש.


