
 מועדפות תוכניות
הישראלית בטלוויזיה

רביעי □1
20.7

תעלת ישראלי: סרט •
 — 5.30(א׳ — בלאומילך

 תמהוני אדם עברית>. מדבר
 ליבה בלב תעלה לחפור מנסה

 הראשי בתפקיד תל־אביב. של
 המנוח, צור בומבה מופיע
 המנוח, פרידמן שרגא ולצידו
 חזקיהו, אבנר עזיקרי, ניסים
חריפאי. וזהרירה תאומי עודד
 בטבע חיים טבע: •
 אנגלית). מדבר — 8.30

הפרק הבי־בי־סי, בהפקת סידרה

 דוקומנטרית דראמה אנגלית).
 המאבק על פרקים, ארבעה בת

 הופה, ג׳ימי בין שניטש הקשה
 איגוד של רב־העוצמה המנהיג
 בארצות־הברית, התובלה פועלי

 שימש כאשר קנדי, בובי ובין
הא במימשל כללי כתובע

 זה מאבק של תחילתו מריקאי.
 שימש קנדי כאשר ,1957ב־

 מטעם בוועדה ראשי חוקר
 אי־ לברר שמונתה הסנאט,
 העבודה יחסי בתחום סדרים

 כי הוכיחה הוועדה והעסקים.
 בעשרות חלק היה להופה

 בלתי התנהגות של מיקרים
 13ל־ הופה נידון 1968ב־ הולמת.

שוחד מעשי על מאסר שנות

המזוהם הרי איסטווד:
10.05 שעה רביעי יום

 חלבן הדוב ■מן מרחק שמור
 לבנים דובים פלישת על מספר

 הערבות מן הסתיו בחודשי
 בצפון עיירה של למזבלותיה

רעבונם. את לספק כדי קנדה,
 הרי קולנוע: סרט •

 מדבר — ;0.05( המזוהם
 הרי הוא הסרט גיבור אנגלית).

 בסן־ קצין־מישטרה קלאהן,
 אך לעבודתו המסור פרנסיסקו,

 בסיגנונו זאת לעשות מעדיף
 נראה תמיד שלא האישי,

 ולפוליטיקאים עליו לממונים
העיר. גורל את הקובעים

ש יום חחי
21.7

 תעלת ישראלי: סרט •
 — 5.30 ב׳ — בלאומילך

עברית). מדבר
 עניץ של גופו מדע: •

 אנגלית). מדבר — 9.30(
 את המאירה בסידרה 11 פרק

 תחת האדם, וגוף הרפואה עולם
 הגופנית. המכונה הכותרת

 מועברת כיצד מסופר זה בפרק
 גופנית פעולה לבצע ההוראה

הגוף. לאברי המוח מן מסויימת
 פרשת תעודראמה: •
מדבר —10.20(הופה ג׳ימי

 בובי נרצח שנה באותה וזיוף.
 <ברטה> רוברט השחקן קנדי.
 הופה, ג׳ימי את מגלם בלייק

 בובי את סמית קוטר והשחקן
קנדי.
שלושה קומדיה: •

 — 11.05( אחת בדירה
 הפרק אנגלית). מדבר

 יוצאת כיצד מספר שמרטפים
 אחרי דייוויד, עם לפגישה ג׳נט

 על לשמור הבטיחה כי ששכחה
 ערב. כאותו ידידים של ילדיהם
 לשאול מתקשר רנרל כשג׳רי

 יותר קצת להגיע תוכל אם
 מקריסי מבקשת היא מוקדם,

אותה. שתחליף

22.7
 בית קולנוע: סרט •
 9.15(אוגוסט ירח של התה

 קומדיה אנגלית). מדבר —
 קצין של' קורותיו המתארת
הא הכיבוש בצבא שלומיאל

 אוקי• באי ביפאן, החונה מריקאי
 העולם מילחמת אחרי נאווה,

 במד העוסקת קומדיה השנייה.
 (.פורנוגרפיה תרבויות בץ פגש
 גיאוגרפיה'). של שאלה היא

את להשליט מנסים האמריקאים

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות :
20.7 83 רביעי יזם
—6 ערוץ—8.30(החותנת קומית: סידרה •

 שאינם שלומילאים אנגלית).זוג מדבר — דקות 25
 אינו הבעל וביעילות. בשלמות אחד דבר ולו לבצע מצליחים

 או לתקן הטובות כוונותיו כלשהי, בעבודה להתמיד מצליח
 לכל ונוסף מוצלח, לסיום פעם אף מגיעות אינן לשכלל
בעלה. את שנטשה החותנת עליו נחתה הצרות
 — 9.10( האנושי המוח מדעית: סידרה •

 סידרה אנגלית), מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 אחרי ועוקבת האנושי במש הדנה הבי־ני־סי, בהפקת

 אנשים של סיפוריהם מובאים בסידרה ותפקודיו. פעולותיו
 בהם הטיפול דדן משיתוק, סבלו או מוח ניתש שעברו שונים
החיים. במעגל השתלבותם ומידת
21.7.83 חמישי יום
 — 6.10(דיסני וולט של עולמו לילדים: •

 חדש פרק אנגלית). מדבר — דקות 50 — 3 ערוץ
 והמוכרות החביבות הדמויש עם הפופולרית הילדים מסידרת

מעולה. ואנימציה אנושיים סיפורים ריסני. וולט של
— 3 ערוץ — .ד20לאמנות( אולפן בידור: •

 בידור תוכנית ערבית). ומזמר מדבר — דקות 40
 בתחילת אמנים הטלוויזיה לאולפן המביאה עצמית בהפקה
 מישוזק, וריקודים, שירה של מרשים מיבחר המציגים דרכם,

שיקויים. פרשיות
 8.30( אחת בדירה שלושה קומית: סידרה •

אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ —
22.7.83 ששי יזם
90 — הערוצים שני — 1.40(כדורגל: •

 הלאומית הליגות סן נבחרות כדורגל תחרויות דקות).
המערבית. ובגרמנש באנגלש

 — 9.10(קינג מישפחת מישפחתית: סידרה •
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ

 ומתמקדת ,19ש המאה בסוף מתרחשת שעלילתה סקוטית
אצילים. ממישפחת פרוטסטנטי נער של אסורה באהבה

23.7.83 שבת יזם
 — 6.30(לעננים מעל כפר לילדים: סידרה •

 סשרה צרפתית). מדבר — דקות 20 — 6 ערוץ
 את בה ממלאות בובות כאשר הצרפתית, הטלוויזיה בהפקת
 המרחפים ילדים שני על מספרת הסידרה השחקנים. תפקידי
 במקומות ולביקורים לסיורים לפעם מפעם ויורדים בעננים
הצרפתית. השפה שיעת ללא גם ליהנש אפשר שונים.
 — 10.15( קולנוע פירטי פסטיבל קולנוע: •

 מעולים, קולנוע סרטי אנגלית). מדבר — 6 ערוץ
וארצות־הברית. אנגליה מאולפני חרשים, וגם ישנים

24.7.83 ראשז? יזם
 ערוץ — 6.20(יאמן: לא זה מרתקת: סידרה •

 אמריקאש סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 3
 תופעות קהל. בנוכחות טלוויזיה באולפן המצולמת פופולרית
 בתחומים עולמיים שיאים נשימה, ועוצרי מרשמים ומעשים

 לדעת צורן אין הקטעים בחב נשרים. וכישרונות שונים
המתרחש. את להבץ כש אנגלית

25.7.83 שזי יזם
 — 6 ערוץ — 5.50(והודי לורל אנימציה: •

 מרתקת בלשית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50
 עלילה פעם בכל המביאה כריסטי, אגתה של עטה מפרי

 ג׳ייסס בהשתתפות: האחרונה. בדקה הנפתרת מיסתושת
מרלו. ולינדה גרגורי קונסטנטין סטליבראס, אן ווושק,

26.7.83 שלישי יזם
אלפייס שנת לקראת דקומנטרית: סידרה •

 אנגלית). מדבר—דקות 15 — 6 ערוץ—8.55(
 שיכלוליו על המחר, עולם את בוורוד המתארת קצרה סידרה

שישגיו. המצאותיו

הופה פרשת סמית:
10.20 שעה חמישי, יום

 על המערבית התרבות ערכי
 כנבערת להם הנראית אוכלוסש

 הסבל למוש האי ובני מדעת,
 של שיגעונותשם עם משלימים

 התפקידים בשני האמריקאים.
 המגלם בראנדו, מרלון הראשיים

 בן סקיני של דמותו את
 פורר, גלן ומולו אוקינוואה,

 האמריקאי. הקצין בתפקיד
 הסרט מאן, דניאל הסרט: בימאי
.1956ב־ הופק

23.7
ימים נוסטלגיה: •

 מדבר — 8.30( מאושרים
 הפרק אנגלית). ומזמר
 על מספר 45ה־ גיל משבר
 לאן התוהה קנינגהאם הווארד
 שצ׳י והחלומות. השנים נעלמו
 לאב יום־הולדת מסיבת מביים
 פרק החבורה. ושאר פונזי בעזרת
 הבא בשבוע בסידרה. אחרון

בנסון. הקרנת תחודש
 משכורת : מותחן •

 מובטחת קבורה טובה,
 אנגלית). מדבר — 10.301

תרילר, הבריטית מהסידרה פרק

 בודדה נערה של סיפורה ובו
 על בעיתון למודעה הנענית
 כי מתברר פנוייה. מישרה

 ההד סכנות, תובעת המישרה
ומתח. אימה לסרט זה סרט פכות
 ושר־ ויץ קומדיה: •
 מדבר — 11.30( סטר

 של סשרה אנגלית*. ומזמר
 תחת והפעם ופארשיות, ברשות
הסיפון. על מרד הכותרת

ראשון יום
24.7

 9.30(דאלאס סידרה: •
 הפרק אנגליתו. מדבר —.

 בובי נחקר כיצד מתאר החקירה
 הסחטן רצח בעיקבות יואינג

מכלי מששררת לוסי פארדיי.
 פאם בעזרת שלה הצלם של אתו

סף על שהוא חש קליף ובובי.

ומורד בראנדו
9.15 שעה שישי, יום

 ללוות מנסה שוא התמוטטות,
מסראלן. כסף

מבקר דראמה: •
 מדבר — 10.20( המדינה

בריטש, דראמה אנגלית).

 קבוצת של מעולמם המביאה
 ועיתונאים סופשם אקדמאים,

 על הנאבקים צ׳כוסלובקיים,
 ש סרט בארצם. האדם זכויות

 שהניפה ,77 לקבוצה מתייחס
 התרבותית המרשה נס את

 באכזריות ושנרמסה בצ׳כיה,
השילטון. על־ידי

שני יום
25.7

8.051 תהילה בידור: •
אנגלית*. ומזמר מדבר —

הצלחה. הפרק
9.30(אישייד מותחן: •

 שני חלק אנגלית*. מדבר —
 מתות, היפות רס הפרק של

 בלש של עלילותיו על המספר
שונה. מסוג
 מקוריים: סירטונים •

 — 11.05( מיקרית פגישה
 סשרה עברית*. מדבר
 הטלוויזיה, לצופי המציגה
 בימאים של סרטיהם ביכורי

 הסרט צעירים. ישראליים
 של סירטה הוא מיקרית פגישה

 החוג בוגרת שטרנפלד, רינה
 תל־ באוניברסיטת לקולנוע

אביב.

שליש• יום
26.7

 רודה קומית: סידרה •
 אנגלית*. מדבר — 8.03(

 בורחת ברנדה הכותרת תחת
 של מסיפורש אחד עש מובא

 אחותה של נידיורקית, גרושה
ואמה.
 סינד פראנק בידור: •

 9.30(חיה בהופעה נאטרה
 אנגלית*. ומזמר מדבר —

 סינאטרה פראנק הנודע הזמר
 שנערך בקונצרט חש בהופעה

.1982 באוגוסט
 כי יאומן לא מותחן: •

 מדבר — 11.00( יסופר
 בסשרה נוסף פרק אנגלית).

 טלוויזיוניים עיבודים המביאה
דופן. יוצא סוף בעלי לסיפורים


