
 מועדסוח סוכויוס
שראלית בטלוויזיה הי

רביעי יום
2 .23

 רד :קומית סידרה •
 כ• שיתר — 8.03( דה

ה אנגלית). מדבר צבע,
לנישואיו. השנת יונו פרק

אד :קולנוע סרט •
— 10.05( הגאז רות

אנג- סדכר שחור־לכן.
 בכיכובם קולנוע סרט לי׳ת).

 ושארל ברגמן אינגריד של
ה מסרטיה אחד זהו בואייה.

המנוחה ברגמן של ראשונים

 כדי היומונים, אחד על העצות
 כמאל, פיתרוולבעייתה. למצוא
 הבע- על שומע צעיר, מהנדס

 המדור, עורך חברו, מפי ייה
 הנשים שכל המאמין וכדון־ז׳ואן

 מחליט וקלות־דעת, בוגדניות הן
 מהרה עד לילה. את להכיר

לה ולומדים שניהם מתארסים
 סהיר :מככבים זה. את זה כיר

 ו- עבד־אל־עזיז מחמוד רמזי,
ע׳נאם. סמיר
 מה קולנוע: סרט •

 — 10.15( 1 דוק נשמע
 אנג• מדבר כצבע. שידור
ומשע מטורפת קומדיה לית)•

נצ סטודנטית על מאוד שעת
לכבוש המצליחה ושובבה, חית

? דוק נשמע מה :ואו׳גיל סטרייסנד
10.15 שעת שישי, יוס

 סרט על מבוסס והוא בהוליווד,
 סיפור זהו שם. באותו בריטי

זימ ללמוד היוצאת נערה על
כפסנ ומתאהבת באיטליה רה

שי את בנגינה המלווה תרן
ובהמ נישאים, השניים עוריה.

 את לערער הבעל מנסה שך
 כדי אשתו של שפיות־דעתה

 לעצמו ולהשאיר ממנה להיפטר
 ברגמן אינגריד רכושה. כל את

 האוסקר לפרס מועמדת היתד.
 בימאי זה. בסרט תפקידה על

ש קיוקור, ג׳ורג׳ הוא הסרט
 הסרט שבועות. כמה לפני מת

.1944ב־ הופק

חמישי יו□
2 .24

ח■ הוואי :מותחן •
שי — 10.10( אפס שש
אנג מדבר בצבע. דור

ת).  עוסק בקברו זר הפרק לי
 מותו סביב בלשית בתעלומה

עשיר. איש-עסקים של
שלושה :סידרה •

 — 11.00( אחת כדירה
אנג מדבר בצבע. שידור
ה בסידרה נוסף פרק לית■)♦
נע שתי על המספרת קומית׳

 דירת- המחלקים וצעיר רות
 נופגין ג׳ק :הפרק שם מגורים.

כוחו. את

ו₪ןן1ן311
2 .25

 מה ערכי: סרט •
 — 5.32( העלמות רוצות
ער מדכר בצבע• שידור
 הדוגלת בחורה לילה, כית).

ב מבטלת המינים, בשיוויון
אח אירוסיה, את האחרון רגע

 היו לארוסה כי לה שנודע רי
 חדה אחרות. נשים עם קשרים

למדור מיכתב משגר לילה של
■ ■ 5 —■■■וו — ■ 6

 צעיר, מוסיקולוג של ליבו את
 גדוש הסרט ומבולבל. תמהוני

 ובמירדפים קומיות בטעויות
 סו־פרנסיס- ברחובות מצחיקים

בר :הראשיים בתפקידים קו.
 או׳ניל ריאן סטרייסנד, ברה

 פטר הבימאי: קאהן. ומדלץ
 ב־ הופק הסרט בוגדנוביץ׳.

1972.

שבת
2 .26

 הרד שני :קומדיה •
כ שידור — 8.30( נים

צמד אנגלית). מהכר צבע,
 רוני האנגליים, הקומיקאים

 בקטעים בארקר, ורוני קורבאט
 מילים, ללא ומוזרים מצחיקים

לפיק צאתם בעת המתרחשים
ניק.

ראשון יום
2 .27

בכית־ :קומדיה

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
2. 2 רביזו׳ 01■ 3

 7.00( אחרי..♦ כחיפוש :תעודה •
דקות). 25 כצכע, שידור — 3 ערוץ —

ו מדעיות, והשקפות תיאוריות המציגה סידרה
האמת. חקר אל להגיע מנסה
 פולו !מרקו היסטורית: סידרה #

 50 בצבע, שידור — 0 ערוץ — 0.10(
 על- שהופקה סידרה אנגלית). שדבר דקות,

 והר- מסעותיו אודות האיטלקית הטלוויזיה ידי
 במאה לסין, שהגיע הראשון האירופי של פתקותיו

 ברט בסידרה: המשתתפים השחקנים בין .13ה־
נימוי. וליונרד גילגוד ג׳ון סר לנקסטר,

24. 2 חמישי □1׳

 — 8.55( לכ השתלות :רפואה •
מדבר דקות, 30 כצבע, שידור — 0 ערוץ

 ניתנת הטלוויזיה, בתולדות לראשונה .אנגלית).
ה השתלת-לב. של ניתוח במלואו לצלם הרשות

שב במידל־סקס הארפילד בבי״ח צולם סרט
 ב־ חולים ועם רופאים עם שיחות ובו אנגליה,

ההחלמה. ותהליך ניתוחים הסרטת מחלות־לב,
של הכידזר תוכנית :בידור •

׳ש כצכע, שידור — 0 ערוץ — 0.25(מו̂צ

 — 5.15( הגינה כוכות :לילדים •
 דקות, 50 בצכע, שידור — הערוצים שני

 עם לילדים משעשעת סידרה אנגלית). מדכר
וירקות. לפירות ״המחופשות״ בובות
 כנימין טוראית קומית: סידרה •

 25 כצכע, שיתר — 0 ערוץ — 8.30(
 שם הנושא הסרט על־פי קומית סידרה דקות).

טו של והרפתקותיה מעלליה על המספרת זה,
האמריקאי. בחיל-הנשים מבריקה ראית

2. 2 שיש■ יום 5
11.10( סכתא סיפורי לילדים: •

 שידור — הערוצים שני — לפנה״צ
 סידרה אנגלית). מדבר דקות, 25 כצכע,
 באיור בציור בהמחזה, סיפורי-ילדים המגישה
ובמלל.

שונות). כשפות ומזמר מדכר דקות, 35
ומ מאירופה מעולות תוכניות־בידור של מינית

הברית. ארצות

27. 2 ראשון יום
 — 5.50( הקירקס עולם :קירקס #
 סדכר דקות, 25 בצבע, שיתר — 3 ערוץ

ב ליצנים ולקטנים. לגדולים בידור אנגלית).
 מאלפי וגיבורי־חיל, לוליינים ובלעחהן, תחפושות

עוצרות־נשימה. בסצינות — ונמרים אריות
 — 0.10( שוגץ :עלילתית סידרה •

 דקות, 50 בצבע, שידור — 0 ערוץ
 האירופים של מעלליהם על אנגלית). מהכר

 של סיפרו על־פי ,17ה־ במאה ביפאן, הראשונים
קליוול. ג׳ימס

2. 2 שני □1׳ 3

 של הטלוויזיה מקרינה זו בשעה שישי יום מדי
 להנאתם מלא, באורך צרפתי קולנוע סרט ירדן
 מיסגרת הורחבה כך לשם יודעי-צרפתית. של

 ב־ מתחילה והיא שישי, בימי בצרפתית השידור
5.15.

— 6.30( ספורט-כילי לילדים: •
ת דקות, 25 בצבע, שידור — 3 ערוץ  מ

 מככבים שבה אנימציה סידרת אנגלית). כר
 ילדים של לעזרתם הנחלצים וכלב, ילדה ילד,

 מכשפה של מזימותיה את והמסכלים ומבוגרים,
רעה.
 כריסטי, אגאתה -עם שעה : מתח •

 50 כצבע, שידור — 6 ערוץ — 10.15(
 של לטלוויזיה עיבוד אנגלית). מדבר דקות,
 המפורסמים והמיסתורין המתח מסיפורי אחדים

סיפרי־הבלשים. מחברת של
 קרסט פלקון עלילתית: סידרה •

 1. 3 ישליש• יום 50 בצבע, שידור — 6 ערוץ — 10.15(
ל אשתו ויימן, ג׳ין אנגלית). מדבר דקות,
 הסידרה גיבורת היא רגן, הנשיא של שעבר

 בעיירה המתרחשת ימי־השישי, של העלילתית
 בדומה בכרמיה. המפורסמת בקליפורניה, קטנה

 מישפח- בחווה מתרחשת זו סידרה גם לדאלאס,
ושליטה. כוח על מאבק-איתנים בה ומתנהל תית,

ת *ום ב 2. 2 ש 6
 — 6.15( כענן קשת : לילדים •
 מדבר דקות, 20 כצבע, שיתר — 3 ערוץ

 בובה של ״בכיכובם״ לילדים סידרה ערכית).
ה לתוכנית־הילדים במתכונתה הדומה ושחקנית,
 בעבר, בערבית הישראלית בטלוויזיה מפורסמת

 באמצעי-הפד סיפורי־ילדים המספרת ■וסוסו, ■סמי
שונים. חשה

,10.15( דאלאס :עלי־לתית סידרה •
 — 8.30ב־ המתחיל הסרט כתום או

 מדבר דקות, 50 כצבע, שיתר — 6 ערוץ
 מרחיקות־לכת דרמאתיות התפתחויות אנגלית).

 הפיכת- מארגנת אלי מים יואינג: במישפחת
 אחרי החברה, מניהול ג׳יי־אר את ומסלקת חצר

 נסיון- לידי אותו והביא ברנס לקליף פח שטמן
 צלם- מרוג׳ר, בהריון שהיא מגלה לוסי התאבדות.
 יחסי-מין איתה וקיים אותה שחטף הדוגמניות

 ג׳יי־אר הרחקת אחרי שעות 48 לרצונה. בניגוד
 נופלת בובי, לידי והעברתה יואינג חברת מניהול

 תמורת סמוי ניהול הזדמנות־פז: ג׳יי־אר לידי
 אשר מתחרה, חברת־נפט של הרווחים מן 25,$׳

 יורשת בידי רכושו את והשאיר נפטר בעליה
בעסקי־נפט. דבר מבינה שאינה ונאה, צעירה

 שיתר — 8.10( המלון
אנגלית). מדבר בצבע.

 לבית- מגיעים פנטומימאים שני
 מהומות שם ומעוררים מלון

 בקטעים שודר הסרט עליזות.
הערבית. בטלוויזיה

דאלאס :סידרה •
 כצבע. שידור — 0.30(

:הפרק שם אנגלית). מדבר
 מנסה ג׳יי־אר מתוקה. נקמה
 ואת פארלו דאסטי את לאלץ
 סו- על חסותם את לבטל אביו
 בינתיים אך וג׳וךרום. אלן
 שבין ביחסים הרעה ממילא יש

צ יש לבובי ודאסטי. סו־אלן
משבר העוברת פאם, עם רות

ודוגמניות אמנים ומלץ: מרטין לואיס, מקליץ,
10.20 שעה ראשון, יום

ה איומי־הסחיטה ועם נפשי,
 קליף בדואר. אליו מגיעים
 במישרתו מסתדר אינו בארנס

אחו את שהכיר אחרי החדשה,
 יש למיץ׳ קתרין. החורגת תו

 לדרכו בקשר חדשות תוכניות
 לוסי של ולהחזרתה הרפואית

לזרועותיו.
תר: • ו אמנים כי

שי — 10.20( דוגמניות
 ומזמר מדבר כצבע. דור

 קליל. סרט-קולנוע אנגלית).
 הם לואים וג׳רי מרטין דין

 מנסים שניהם לדירה. שותפים
סד מחברי של לעולם לפרוץ

 דרכם (קומיקס). מצויירות רות
קו שמרטין עד מצליחה, אינה

 לו- של הזיות־הלילה את לט
 השראה לו המעניקות אים,

 שני מנהלים במקביל והצלחה.
שכ שתי עם רומן הידידים

 ודורותי מקלץ שירלי נות,
 בסרט אחרים בתפקידים מלון.

 ואווה אקברג אניטה משחקת
.1955ב- הופק הסרט גאבור.

2 .28
תר: •  להיט עוד כי

 כצבע. שיתר — 8.03(
נו תוכנית לועזות). מזמר

מהעולם. פיזמונים המביאה ספת

הופנונג :בידור •
 בצכע. שידור — 0.30;

לפו היתולי קונצרט מזמר).
מתיאטרון חי בשידור רים,

 10.55(קאז : סידרה •ירושלים.
 כצבע. שידור — 10.55(

הכו תחת אנגלית). מדבר
 עוד מובא והילדה, קאז תרת
ל הפושע של מסיפוריו אחד

לפרקליט. שהפך שעבר

1שליש יום

3 .1
 מי• בית סידרה: •
 — 8.03( עתיקות מכר

אנג מדכר כצבע. טיתר
ת). ה בסידרת נוסף פרק לי

 סיפרו על המבוססת טלוויזיה
דיקנם. צ׳ארלם של

תר: •  לך שרתי כי
 שחור־ — 10.10( ארצי
עב ומזמר מדבר לכן.

ב שם הכותרת תחת רית).
ממשי מאיר גולדה עם עמק
 הימים על האגדה, בבניית כים

 גולדה בילתה שבהם הספורים
בעמק-יזרעאל. מאיר יאו■ לא :סידרה •

 — 11.10( יסופר כי סן
אנג מדבר כצבע. טידור
 גולו־ מרי :הפרק שם לית).

הכחולה.


