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רביעי יום
13.7

 טוביה ישראלי: סרט •
 — 5.30( בנותיו ושבע
ראשון חלק עברית*. מדבר

 מדבר — 10.20( סמיילי
 ואחרון שישי פרק אנגלית).

 סיפרו על המבוססת הסידרה של
 ג׳ון המותחנים מחבר של

 זה בפרק ובעיבודו. לודקארה,
 של זהותה את סמיילי חושף

לסוף ומגיע בשווייץ, הנערה

והגלולה סרודנם וקאר: ניבן
10.05 שעה רביעי, יום

 סיפורו על המבוסס הסרט של
 מככבים: עליכם. שלום של

 גורליצקי אילי רודנסקי, שמואל
ואחרים.

 להיט עוד בידור: •
 בץ לועזיתו. מזמר — 8.03(

תי הפיזמונים  בביצוע אמי
 משפחה איש בלט, ספאנדאו

 אוטם, וג׳ו הול ראריל בביצוע
 בביצוע בלוז לזה קוראים ולכן

ג׳ון. אלטון
זוהי נוסטלגיה: •

 מדבר — 8.30( הוליווד
 תולדות על סידרה אנגלית).

 הפרק שם ההוליוודי. הקולנוע
 יובאו ובו בסרטים, אימה
 אלפרד של סרטיו מתוך קטעים

 מל של סרט ומתוך היצ׳קוק,
ברוקם.
 קולנועית: קומדיה •

 —10.05(והגלולה סרודנס
 קומדיה אנגלית). מדבר
 אצילית, מישפחה על בריטית
 אך המוסר, על בה מדברים שהכל

 סיפור עליו. מקפיד אינו איש
 הורים זוג כאשר נפתח העלילה
 שבתם הידיעה לשמע מזדעזע

 הריון, נגד בגלולות משתמשת
 רומנים יש למבוגרים בעוד

 צורך יש בהם שגם משלהם,
 של שרשרת בגלולות. בשימוש
 הגלולות בהספקת תקלות
 מביכים למצבים הכל את מביאה
 מגלם ניבן דיוויד השחקן מאוד.

 הפנים, נשוא הלורד תפקיד את
 רעייתו, בתפקיד ולצידו

 ג׳ודי קאר. דבורה השחקנית
 הסרט הצעירה. את מגלמת גיסון
.1968 בשנת הופק

רומיש יום
14.7

 טוביה ישראלי: סרט •
 — 5.30(בנותיו(ב) ושבע
שני. חלק עבריתו. מדבר
 גופו סוסולארי: מדע •
 מדבר — 9.30( עניץ של

 בסידרה, עשירי פרק אנגלית).
 שבו עדין, איזון הכותרת תחת

 האדם גוף את מילר ג׳ונתן מתאר
 מנגנון של מורכבת כמערכת

 מצב על לשמור שמטרתו בקרו־*
האברים. כל של רצוי

של האנשים מותחן: •

 לו משגר הוא קארלה. עם מאבקו
 כי כותב הוא שבו מיכתב,
 אותו, יהרגו קארלה של עמיתיו

 ורימה שיקר גנב, כי יידעו אם
 סמיילי הבלתי־חוקית. בתו למען
יערוק אם כי במיכתבו, מוסיף

המתוקה צ׳אריטי מקליץ:
9.15 שעה שישי, יום

 חיים לרמת יזכה למערב, קארלה
 בתו, עם הדעת על מתקבלת

תבריא. שאפילו שיתכן
 שלד קומית: סידרה •
 — 11.10(אחת בדירה שה

 הפרק אנגלית). מדבר
 למתנה מצפה קריסי המתנה.

הולדתה. ביום

שיש יום
 צ׳ריטי קולנוע: סרט •

 מדבר — 9.15( המתוקה
 מחזמר אנגלית). ומזמר
 פליני של סירטו על המבוסס
 הועבר הסיפור קביריה. לילות

 של בתוספת בימתי, לביצוע
 אותו שהפכו ומחול, מוסיקה
הבי ההצלחה בברודוויי. ללהיט
 שוב הסיפור את הביאה מתית

 הוליוודית. בהפקה לקולנוע,
 בעלת יצאנית היא הסרט גיבורת

 אמת, באהבת המאמינה זהב, לב
הסרט מהימים• ביום תזכה שבה

13.7.83 רביעי יום
 — 9.10(האנושי המוח מדעית: סידרה •

 אנגלית).סידרה מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
האדם. בגוף העצבים ומערכת המוח מיסתרי על בריטית

10.15(הפלמינגו דרן* עלילתית: סידרה •
 אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ —

 לורימאר, חברת החליטה דאלאס הצלחת בעיקבות
 דרך דומה. במתכונת סידרה להפיק זאת, סידרה •שהפיקה

 בה וגם טרודו, בשם דרומית בעיירה מתרחשת הפלמינגו
 בגידות, אהבות, מזימות, ורוחשי קשוחי־לב מליונרים

 מורגן רש, ברברה מקארתי, קוויו עם לא. ומה ואינטריגות
הרמת. ומארק דאף הווארד פירצ׳יילד,

14.7.83 חמישי יום
 — 9.10(לנדינג נוטס עלילתית: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 ידידים בין המתפתחת יחסים מערכת על חדשה, עלילתית

 קליפורניה. במדינת שקט בפרבר מישפחה וקרובי
 האמריקאית, לורימר חברת על־ידי מופקת הסידרה

 וג׳ואן שקלפורד טד לי, מישל מוריי, דוו, בהשתתפות:
ודארק.

18.7.83 ,שיש יזם
 שני — )10.40(פופאי בחופשה: לילדים •

 אנגלית). מדבר — דקות 25 — הערוצים
ואוליב. בלוטו פופאי, של בכיכובם מצויירים סרטים
5.30(צרפתי עלילתי סרט קולנוע: סרט •
צרפתית). מדבר — 6 ערוץ —
16.7.83 שבת יום

6 ערוץ — 8.30(נדא־ש קומית: סידרה •
 המתארת סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 —

 המטפל קוריאד* במילחמת צבאי בית־חולים של חיים הוד
 המנתח הם הסידרה גיבורי החזית. בקו המפונים בפצועים
 (אלן הפצועים על בדיחות־זוועה לספר האוהב .הוקי',
(מייק החולים כלפי אנושי יחס המגלה הרופא אלדה).

 והאחות מורגן), (הארי בית־החוללם מפקד פארל),
סוויפט). הנוהלים(לורטה על המקפידה

— 6 ערוץ — 9.10(תיעודית: קומדיה •
 את הסוקרת סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50

 העשרים שנות מאז העולמי הקולנע בירת תולדות
 סרטי אלפי מתוך קטעים שילוב היום, עד המוקדמות

 האחרונות. השנים 60ב־ באולפניה שהופקו העלילה
 הקולנוע תעשיית אנשי עם ראיונות משולבים בתוכנית

הוליווד. של הראשונים מימיה ששרדו והכוכבים

8( מילר ברני בלשית: קומדיה • .30 — 
 פרקים אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ
 המגלם לינדון האל של בכיכובו הסידרד* של חדשים

 עבודתו במיסגרת הנתקל נידיורק, ממישטרת בלש
קומיות. ובסיטואציות ומוזרים שונים בטיפוסים

 האהבה ספינת קומית־רומנטית: סידרה •
 מדבר דקות 50 — 6 ערוץ — 10.15(

 הפר הטלוויזיה בסידרת חדשים פרקים אנגלית).
ח סטובינג) (קפטן מקלאוד גורן עם פולרית,  טיוס לו

הצוזת. חברי זיתר (ג׳ולי)

 ערוץ — 8.30(מצטער קומית: סידרה •
 הסידרה גיבורי אנגלית). מדבר — דקות 25 —

 ובנה 60 בת שתלטנית אמא — הזו החדשה הקומית
 דבר עושה ואינו פחד־מוות, ממנה הפוחד ,40ה־ בן הרווק
 אחר בחיזור כשהמדובר גם רשותה, את לקבל מבלי

 ויליאם לוט, ברברה קורברט, רוני בהשתתפות: בחורות.
הולדר. ורוי מור

 — 9.10( הסודי הצבא וריגול: מתח •
 סידרת אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 עתץ

 הכיבוש בעת הצרפתית המחתרת של פעילותה על מתח
ד בהשתתפות בצרפת הנאצי חו  פרנסים, ז׳אן הפטץ, ב

יארדלי. וסטפן ריצ׳רדס אנג׳לה

17.7.83 רוושח חס

18.7.83 עתי יום

19.7.83 שלישי □1י

 ובקטעי בפיזמונים משובץ
 בתפקיד כשבמרכזו, מחול,

 שירלי הכוכבת המתוקד* צ׳ריטי
 ריקרדו מופיעים עימה מקלץ.

 וצ׳י־ מקמארטין בזב מוגטבלאן,
 בוב הוא הסרט בימאי חוורה. טה

 לני את אחחכך שביים מי פוסה,
 הופק חזה. חג־אז כל ואת

.1969ב*

שבת
16.7

נוסטאלגית: סידרה •
 — 8.30( מאושרים ימים

הפרק אנגליתז. מדבר
אחת במירפסת שלושה
 הנוער הווי בסיפור ממשיך

החמי בשנות בארצות־הברית
 פוטסי ריצ׳י, זה בפרק שים.

 לבילוי בנות מחפשים וראלף
הפסחא. חופשת
מזה לצאת מותחן: •

 בעניין, המישטרה טיפול
 משלד* שיטות האם מפעילה

 חייל של שירותיו את כך ובתוך
 הכל — וחסחרחמים שכיר

 לה. יושב שבנה ובלבד
 שחיבר הלן הקנדית השחקנית

 גיסיקה מהסידרה (הזכורה
האם. תפקיד את מגלמת נובאק)

 ושום־ ויין קומדיה: •
 ומזמר מדבר —11.401 טר

 בדיחזת של סידרה אנגלית).
 עולם הפרק והפעם ופארודיות,

המופלא. האהבה

ר>יושון יום
17.7

8.03( סוס עד בידור: •
 אורחת באנגלית*. מזמר —

הקליק. להקת היא התוכנית,
9.301 דאלאס סידרה: •

 הפרק אנגלית*. מדבר —
ג׳ק נירצח שבמהלכו סחיטה,

שכאלה חים חזן: יעקב
9.30 שעה שלישי, יום

אנג מדבר — 10.30(חי
 בהפקת דראמת־מתח לית).
 דראמה הקנדי. השידור שירות

 של המשותק בגם על המספרת
 גירושץ, בהליכי הנתון זוג

הועיל משלא אביו. בידי והנחטף

 מבוכי כספים הסוחט פרדיי,
 לידיו. כריסטופר מסירת בגלל

 קלייטון להרחקת פועל ג׳יי-אר
 גרושתו, של מסביבתה וקליף

ה בץ ניבע קרע סדאלן.  ובץ חנ
ד בקשר אלי, מיס ל אפל פרק לג

 — יואינג ג׳וק של מעברו
 מפרקי באחד לפרסם שבכוונתה

סיפרה.
חב טלוויזיה: סרט •

 — 10.20( מסובנת רה
 חייו סיפור אנגלית). מדבר

 רבות שנים שבלה אדם של
 לצאת והחלטתו בבתי־כלא,

 לסיפורו כמקבל הפשע. ממעגל
 שאינו חברו, על סיפור מובא

 הפשע. מעולם לצאת מצליח
 של לצידו בריג׳ם בו מככב בסרט

בראוו. קרלוס

שני ום
־* באב ט ערב

18.7
 בבית שיחה דיון: •

 מדבר — 9.30( השרוף
 של בהנחייתו דיון עברית).
 על ניני, יהודה ד״ר העדתלוג

 בחשיבה משיחיים יסודות
מיכאליס. רדד מפיק: הציונית.

ליאונרד מוסיקה: •
 סימפוניה ).10.40( ברנשטיץ

 ליאונרד מאת ירמיהו ,1 מס׳
ברנשטיין.

שליש• יום
19.7

רודה קומית: סידרה •
 אנגליתו. מדבר — 8.05(

 ממשיך ארל של העזרה הפרק
_ גרושה של עולמה בסיפור

מישפחתה. ובני ניריורקית
חיים נוסטאלגיה: •

 חזן(ב) יעקב עם שכאלה
 עברית>. מדבר — 9.30(

 הנוסטאלגיה תוכנית של ב׳ חלק
מפ׳ם מנהיג של עוזרו עם

חזז. יעקב לשעבר,
כי יאומן לא מותחן: •

״00( יסופר _ מדבר — .
מ נעורים הפרק אנגלית).

 מאחרוני אחד את מביא ווינה
 זו, מעזלה בסידרה הסרטים

והמ האבסורד את המשלבת
ציאות.
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