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 יהודה צבי דת: •
 לכן, שחור — 8.03( קוק

 תיעודי סרט עברית). מדבר
 רעיץ ממייסדי קוק, הרב על

השלמה. ארץ־ישראל 8.30(תצפית :מדע •
 מדבר בצבע. שיתר —

 שלישית! תוכנית עברית).
בע למוח, המוקדשת בסידרה

 זה פרק גודארד. יוסי ריכת
 וי מוחיות לפגיעות מתייחם

שיקומן. דרכי
 טלוויזיה: סרט •

10.05(אחרי עוקב מישהו
 מדבר כצבע, שידור —

 שכתב מתח סרט #נגלית).
 מנח־ קרפנטר, ג׳ון ביים

מהמומחים לאחר כיום זב

 בימינו, קם ליצנים של חדש
 מימדים לליצנות שהעניק גל

 וחברתיים. פוליטיים חדשים,
 הליצן אותו מייצג בתוכנית

 מלוויל. ג׳וני הצעיר האנגלי
 בבימויו בשווייץ, הופק הסרט

קליב. סטפן של
שלושה :סידרה •

 — 11.10( אחת בדירה
אנ מדבר בצבע• שידור
 את מפגין ג׳ק הפרק גלית).

די של בסיפורה ממשיך כוחו
צעי שתי מתגוררים שבה רה

אחד. וצעיר רות

י1יע1ע יום
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סי ערבי: סרט •
 5.32( יאסמין של פורה

מדבר בצבע. שידור —

לבכות ועת לצחוק עת ויטלי:
10.10 שעה חמישי, יום

 אימה לסירטי ארצות־הברית
ב מגלה יפהפיה נערה יחד.

 אחריה, עוקב שמישהו דרגה
 שלה, הטלפון לשיחות אזץ
 בבית־הדירות מקום לו •צא

 כל ומצלם לדירתה ממול
 אינה היא מתנועותיה. :ועה
 מניעיו. ומהם האיש מי דעת

 חסרת־אונים עצמה וצאת
 המתוחכמות. תחבולותיו כח

 בלום״ מתרחש המעשה ׳פור
 הראשי התפקיד את נג׳לס.
 והשחקנים האטון, לורן נלמת
 התפקיד מן ברני(הזכור ■וויד

ו הטלוויזיה, בסידרת ־פיקד
 לווא־ שייוה הקולנוע סרט
 הסרט בארבו. ואדריאן •!רם)
.1978ב־ יפק

החיש ום
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הופעתן בידור: •
 — 8.03( החבובות ל

וס־ סדבר כצבע. ידור
מ החבובות אנגלית).

 המפורסם הזמר את הות
סייסון. ל

לכ עת :תעודה •
 10.10( לצחוק ועת ת
מדבר בצבע• שידור ■

ה של זיכרונותיו נגלית).
 הארולדן ,79ה־ בן האנגלי צן

 הצופים את הלוקח זלי,
 של מישפחתו מופלא. וסע
 הקירקם לעולם קשורה !יצן

 החוליה והוא ,1820 משנת ד
מס ויטלי בשרשרת. !חרונה

 על שלו, העבר נסיון על 
 — ליצן של חייו על דותו,

 תלבושות רק שאינם ־ם
 אלה בלב, ודימעה :חיקות

גל אושר. הרבה של ים
. 40

 יפה צעירה יאסמין, ערכית).
ב שולי תפקיד לגלם נבחרת

 משתנים הצלחתה לאור סרט.
 והיא לקצה הקצה מן חייה

 בכרים, מאוהבת עצמה מוצאת
 לשניים. ואב נשוי אמיד, אדם
 הניר* והקירבה הידידות יחסי
 לנישד מביאים ביניהם קמים
מ מתגרש שכרים אחרי אין,

 מתנהל הכל לא אך אשתו.
המאו הזוג בני בין כשורה
 אלגנדי, נדיח מככבים: הבים.
לי צאלח, סעיד פאהמי, חסיין

אלחארירי. ועמר טאהר לה
תר: •  אי• הוליד כי

 9.15( בירושלים גלסיאס
 מזמר בצבע. שיתר —

 שערך קונצרט ספרדית).
ב בירושלים, הספרדי הזמר

.1981 ספטמבר
 דחל :קולנוע סרט •
ב שידור — 10.10( רחל

אנגלית). מדבר צבע.
ה שחקן שביים ראשון סרט

התסריט ניומן. פול קולנוע

היוונית בסרוטיח מומלצות תוכניות
ס ו 2, 3 תוי3ד ׳

 ערוץ — 8.30( בנסוך :קומדיה •
 מדבר דקות. 25 בצבע. שידור. — 6

 הפופולרית בסידרה חדשים פרקים אנגלית).
 לשכנתה הישראלית התחנה מן לאחרונה שעברה

 מיסי נובל, ג׳יימס גיום, רוברט עם הירדנית,
ואחרים. גולד

 הגבעה עד
בצבע. שידור

 החמישי הפרק אנגלית). מדבר דקות. 50
 גבעה על בית של קורותיו את המספרת בסידרה
 .1980ו־ — 1878 השנים בין שבסקוטלנד, בגלזגו
 העולם מילחמת כאשר ,1944 בשנת מתרחש הפרק

בכל. אותותיה את נותנת השנייה

 בית :עלילתית סידרה •
 — 6 ערוץ — 10.15(

מדבר ;. ־־־

3. 5 חמתנו- •ום
 — 6.25( העולם ילדי :לילדים •
 מדבר דקות. 25 בצבע. שידור — 3 ערוץ

 של הווי המתארת בריטית סידרה אנגלית).
והגזעים. האומות כל בני וצעירים ילדים
 ערוץ — 10.15( קולנוע: סרט •

 אנגלית). מדבר בצבע. שידור — 6
עדיין. פורסם לא השם מלא. באורך סרט־קולנוע
׳4. 5 יוםשיש׳

 טיידר מרי של המופע :קומדיה •
 דקות). 25 —הערוצים שני—1.40( מור
 כעוזרת- העובדת קרייריסטית צעירה של חייה

 מניאפוליס. בעיר קטנה טלוויזיה בתחנת הפקה
 לשבחים וזכתה אחדות שנים לפני הופקה הסידרה

 בסידרות ראשיים לשחקנים הפכו משתתפיה רבים.
 הרפר ולרי בלוגרנט, אסנר אך יותר: חדשות
האהבה. בספינת מקלאוד וגווין ברודה
 3 ערוץ — 5.20( צ׳יפס מתח: •

אנג מדבר דקות♦ 50 כצבע• שידור —
ת).  חוזרת שבועות, כמה של הפסקה אחרי לי

 שכוכביה זו, בלשית סידרה הקטן המסר אל
קליפורניה. ממישטרת שוטרים־אופנוענים שני הם

 קרסט פלקץ עלילתית: סידרה •
 50 בצבע. שיתר — 6 ערוץ — 10.15(

 המתרחשת סידרה אנגלית). מדבר דקות.
 ביינותיה, המפורסמת קטנה אמריקאית בעיירה
 הנשלטת אחת מישפחה בני הם גיבוריה כאשר

 ג׳ין הראשי בתפקיד רבת־מעללים. אשה בידי
ויימן.

5. 3 שבז! יום

ה מרתקת סידרה אנגלית). מדבר דקות.
ומסוכנים. מוזרים נדירים, ספורט ענפי מציגה
 — 8.30( בלב צעירים :קומדיה •
 מדבר דקות. 25 בצבע• שידור — 6 ערוץ

 בגיל חביבים זקנים זוג על סידרה אנגלית).
דבר. לכל צעיר כזוג לעתים המתנהגים הפנסיה,

8. 3 11110*111 יום
 ערוץ — 4.05( האבולוציה :מדע •

 מדבר דקות. 25 בצבע. שידור — 3
 החי התפתחות על מרתקת סידרה אנגלית).

הארץ. כדור על והצומח
 —10.15(בזמן מוסיקה :מוסיקה •

 דקות. 50 כצבע. שידור — 6 ערוץ
ה בעולם המוסיקה תולדות אנגלית). מדבר
 קטעים ימינו. ועד ההיסטוריה שחר מאז מערבי
 המוסיקאים טובי בביצוע מוסיקליות יצירות מתוך

עשירי. פרק בעולם.
7. 3 שג* יום

 המוזר הספורט עולם :ספורט •
25 בצבע. שידור — 3 ערוץ — 7.00(

6.55(החבובות :פופולרית סידרה •
 דקות. 25 כצבע. שידור — 3 ערוץ —

ה בסידרה חדשים פרקים אנגלית). מדבר
ואחרים. הדב פוזו פיגי, מיס קרמיט, עם חביבה
 — 8.30( השני החצי :קומדיה •

 מדבר דקות. 25 בצבע. שידור — 6 ערוץ
 פרלמנט חבר על אנגלית סידרה אנגללת).

 שאינה! הגבוה המעמד מן לנערה המאורס צעיר
 דוגמנית עם בו־זמנית ומתיידד אותו, מבינה
בת־פרברים. צעירה

■ 01׳ 8. 5 שדתו*
6.10( ההרים כת היידי :לילדים •

 דקות. 25 בצבע• שידור — 3 ערוץ —
המפור בסידרה עלוירי פרק אנגלית). מדבר

בהרים. המתבודד סבה עם החיה הילדה על סמת
10.15( דאלאס עלילתית: סידרה •

 דקות. 50 בצבע. שידור — 6 ערוץ —
 מנסיון מתאושש ברנס קליף אנגלית). מדבר

 סו־אלן בית־החולים, את ועוזב שלו ההתאבדות
 קליף, את אוהבת אינה שלמעשה להכרה מגיעה

 ג׳יי- גרושה לחיק לחזור אם מהססת ומאידך
 פרלו של בחווה חופשה מבלה היא בינתיים אר.

מרוג׳רם בהריון היא בצרה. לוסי משכבר. ידידה
 סודה את ומגלה אותה, שחטף הדוגמניות צלם —

 שהורחק העובדה עם משלים אינו ג׳יי־אר לפם.
 המישפחה לעורך־דין פונה הוא החברה. מניהול
 לחתנו פח טומן הוא אביו. בצוואת לעיין ומבקש

מבוקשו. את ומשיג עורך־הדין של

 מרגרט מאת רומן על מבוסם
שם. אותו הנושא לורנם,

שבת
3 .5

 קדם־ מופע :בידור •
שי — 9.30( אירוויזיץ

 ומזמר מדבר בצבע. דור
ה לבחירת תחרות עברית).

 באי- ישראל את שייצג שיר
 בשידור במינכן, ,1983 רוויזיון

ה ירושלים. מתיאטרון ישיר
גי של בביצועם יוגשו שירים

 להקת טל, מיכל שובל, תית
אי בנד, איזוליר להקת קסם,
וישינסקי, אסנת אביטל, לנה

:וודוורד
שישי, יום

רחל רחל,
10.10 שעה

 ירדנה השמש, ידדי להקת
 רקם, ענת חזה, עופרה ארזי,
 ופנינה גל ריקי בננה, להקת

 הזוכה השיר את רוזנבלום.
 בשיבעה שופטים ועדות יבחרו
 הארץ. ברחבי שידור מוקדי

 ודניאל מזור דליה מנחים־:
פאר.
 ושוס־ ויין :ביתר •

ב שיתר — 11.15( טר
 סיד־ אנגלית). מדבר צבע,

 שם ופרודיות. בדיחות של רה
 הפרוע, במערב המלט הפרק:

 ושוסטר ויין משנים שבמהלכו
 עד שייקספיר של המלט את

ב חמוש כשהוא הכר, לבלי
במערב., ביותר המהיר מונולוג

ראשון יום
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תר: • פופ עד בי
מד בצבע. שידור 8.03(

 ואנג־ עיברית ומזמר בר
 הפעם מוקדש התוכנית לית).
 זמר, לכוכבי שהפכו לילדים

 וחוזליטו. גרלנד ג׳ודי נוסח
ה מקונצרט צילומים כן כמו
 שנערך הראשון המערבי פופ

.1981 באוקטובר בסין,
דאלאס סידרה: •

 בצבע. שיתר — 9.30(
חי הפרק אנגלית). מדבר

חשבונות. סול
אנשים :דראמה •
 — 10.20( ייחוס בעלי

אנג מדבר בצבע. שיתר
של טלוויזיה דראמת לית).

 מחזה על המבוססת בי־בי־סי
בארון. אלכסנדר מאת

י1ש יום
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בידור: •
ב שידור — 8.03( ליווד
 אנגלית). מדבר צבע.

 המביאה בסידרה נוסף פרק
והסי הוליוודיים סרטים קטעי

שמאחוריהם. הגדולים פורים
קרובים, :סידרה ס

 שידזר — 8.30( קרובים
עברית). מדבר בצבע.

 10.50(קאז מותחן: •
 מדבר בצבע. שידור —

אנגלית).

ש יום שלי
3 .8

 סי־ בית סידרה: •
 — 8.03( עתיקות סכר

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

 צ׳ארלם של סיפרו על מבוססת
דיקנם.
תר: •  גלקוסטה בי

 בצבע. שידור — 10.10(
 תוכנית פורטוגזית). מזמר
 הברזילאית הזמרת עם בידור

ב באחרונה שביקרה הנודעת
 הוקלטה לא התוכנית ישראל.
בארץ.




