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ושושנים יין ימי ורמיק: למון
10.05 שעה רביעי, יום

 ערך שאותה פרקים, שלושה
 הפרק דימלבי. ג׳ונתן העיתונאי
 המחנות, התפלגות הראשון,
 1,400 בן הגבול את המתאר

 אירופה את החוצה הקילומטר
 את החוצה הגבול פלג לשניים.
 דרך נבחן מדינות לשתי גרמניה
בה. החיים האנשים

 פרשת תעודרמה: •
 מדבר —10.20(הופה ג׳ימי

 ואחרון רביעי פרק אנגלית).
 בין המאבק את המתארת בסידרה

 בשנות קנדי ורוברט הופה ג׳ימי
 רוברט בארצות־הברית. השישים

 הופה תפקיד את מגלם בלייק
 של תפקידו את סמית וקוטר

קנדי. בובי
 קומית: סידרה •

 11.05(אחת בדירה שלושה
 הפרק אנגלית). מדבר —
 עובד ג׳ק הפרחים. בחנות גיק

 מנהלת שאותה בחנות־הפרחים
 משפיעים בעבודה ויחסיהם ג׳נט,

בדירתם. המשותפים חייהם על

קרה מילחמה דימבלי:
9.30 שעה חמישי, יום
 השלג מנהר האיש (פולין),

 האמריקאי והסרט (אוסטרליה)
כפולה. זהות
 אליפות־ ספורט: •

 קלה באתלטיקה העולם
 מהלסינקי, שיתר — 9.30(

 תקציר עברית). פרשנות
השלישי. היום תחרויות

 יין ימי קולנוע: סרט •
 מדבר — 10.05( ושושנים
 למון ג׳ק השחקן אנגלית).

 הקומית, מדמותו זה בסרט חורג
 בלייק הכימאי עם ויחד

 באלכוהוליזם. מטפל אדוארדס
 הוא נשוי זוג על מספרת העלילה

 מזכירה היא יחסי־ציבור, איש
 מתדרדרים שניהם בכירה.

לצידו מופרזת. לשתייה בהדרגה

 אנגלית). מזמר — 8.30(
 בביצוע פיתוי השירים בתוכנית
 אינני 17ה־ הרקיע הלהקה

 אותך לאבד להתרגל יכול
 המוח כנסיית הביט; בביצוע

 מועדון להקת בביצוע המורעל
התרבות.

 סיפורי קולנוע: •
 הנחייה — )8.30( בדים

 סקירת תוכנית בעברית).
 מבט בסרטים העוסקת סרטים,

 ופיט בנסון פיט. עם ביחדהקופה כל על אחר(הונגריה),
 אנשי בידי ונחטפים סובלים
גרילה.
 אליפות• ספורט: •

 קלה באתלטיקה העולם
 מהלסינקי, שידור — 9.30(

 דיווח עברית). פרשנות
 ושבת שישי יום תחרויות

השונים. האתלטיקה במיקצועות
 בריטית: דראמה •

 — 10.30( בזמנם אוהבים
 ומרי נורמן אנגלית). מדבר
 אחרי שנים שמונה נפגשים
 את זה אהבו ומרי גורמן שנפרדו.

 התגוררה והיא נשוי היה הוא זה,
 מקום היה לא ולשניים אמה. עם

 מוצא שנורמן עד יחד, להיות
 השחקן במינו. מיוחד קן־אהבה
 את מגלם פתרברידג׳ אדוארד
 לין והשחקנית נורמן, תפקיד
אשתו. תפקיד את פארלי
 בן קומית: סידרה •

מדבר—11.10(השר אדוני

ת).  רשמי, ביקור הפרק אנגלי
 החדש השר זומם שבמהלכו

 בוראנדה נשיא של ביקור להפוך
מיפלגתו. של פוליטי להישג

ראשון יום
14.8

 8.30(פוס עד בידור: •
:מת).  תוכנית אנגלית). מדבר —

 קליף של ללהיטיו המוקדשת
ריצ׳רד.

 עקרב חדשה: סידרה •
נלית).  אנגלית). מדבר — 9.30(

 פרקים שלושה בת מיני־סידרה
 המנסה בטרוריסטית, העוסקים

הטירור. ממעגל עצמה לחלץ
 השגרירים דראמה: •
 אנגלית). מדבר — 10.20

 סיפרו על המבוססת דראמה
 הנרי הסופר של והנודע הקלאסי
 רמיק לי מככבים בסרט ג׳יימס.

סקופילד. ופול

בזמנם אוהבים ופארלי: פתרבריידג׳
10.30 שעה מוצאי־שבת,

שני יום
15.8

 8.30( תהילה בידור: •
 אנגלית). ומזמר מדבר —

מוצלח. סיום הפרק
איישייד מותחן: •

^ אנגלית). מדבר — 9.30(
■ ממשיך חבלה מלאכי הפרק
 קציר של מעלילותיו ומביא

 ניר במישטרת בכיר בלשים
יורק.
 קצר: ישראלי סרט •
 מדבר — 11.00( זמן פסק

 יצחק של סירטו עברית).
 הטלוויזיה מעובדי חלוצי,

 במיסגרת המוקרן הלימודית,
ישראלים סרטים הקרנת

ניסיוניים.

16.8
 מישהו סידרה: •

 מדבר — 8.30( בך מטפל
 קומית סידרה אנגלית).
 בחנות מתרחשת שעלילתה

 שלנו המיספרים הפרק כולבו.
 שבו באופן מתמקד בירידה

 בירידה החנות מתמודדת.
במכירותיה.

 כינוס חדשה: סידרה •
 מדבר — 9.30(מישפחתי
 אמריקאית סידרה אנגלית).

 השחקנית מככבת שבה חדשה,
דיוויס. בט הוותיקה

 אילנית בידור״: •
 עברית): מזמר — 10.10(

 בידור תוכנית של חוזר שידור
אילנית. הזמרת עם

 כי יאומן לא מותחן: •
 מדבר — 11.11( יסופר

 שפן, רוץ, הפרק אנגלית).
רוץ.

רביעי יום
10.8

אליפות ספורט: •
 קלה באתלטיקה העולם

שידור־ישיר, — 4.00(
 במרכז עברית). פרשנות

 גברים מ׳ 400 ריצות המישדר
 מרוץ־שליחים גמר, — ונשים
100x4 וגמר. חצי־גמר — מטר
להיט עוד בידור: •

 לי השחקנית מגלמת למון של
 הסרט האשה. תפקיד את רמיק
.1963 בשנת הופק

ש יום חמי
11.8

ת פירטי סידרת •
 המילחמה מישחק חקיר:
 מדבר — 9.30 ההרה

 מערב־מזרח העימות אנגלית).
בת התיעודית הסידרה נושא הוא

12.8
 קולנוע: סרט •

 9.15( הידידותי השיכנוע
 סיפורה אנגלית). מדבר —
 בתקופת קוויקרים, מישפחת של

 בארצות־ האזרחים מילחמת
 המתנגדים הקוויקרים, הברית.

 ושתייה, עישון אלימות, לכל
 במהלך קשה לדילמה נקלעים

 רומאנטי, סרט זה המילחמה.
 הומור של רבה מידה בו ששזורה

 ויילר. ויליאס הבימאי: ואידיליה.
 דורותי קופר, גרי מככבים:

 פרקינס. ואנתוני מק־גווייר
.1956ב־ הופק הסרט

ם פ פ
13.8

 קומית: סידרה •
 מדבר — 8.30 בנסון

 התפתחויות הפרק אנגלית)
 מתכונן שבמהלכו מהפכניות,

 לוועידת לצאת גטלינג המושל
 טרופי. באי פאךאמריקאית סחר
 העירה מגיע סגן־הנשיא אך

 והמושל בלתי־צפוי, באורח
בוועידה לייצגו בנסון את משגר

היוונית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
עי מם 10.8 רבי

6.10(העולם מן סיפורים לילדים: סידרה •
 ערבית). מדבר — דקות 25 — 3 ערוץ —

 בעולם: הילדים ספרות ממיטב מאויירים סיפורים
 כיפה הגמדים. ושבעת שלגיה הנרדמת, היפהפיה

ועוד. אדומה
7(הדם צרפת דוקומנטרי: סרט • .1 5 — 
מבט צרפתית). מדבר — דקות 15 — 6 ערוץ

ימינו. של בצרפת והמדע התעשיה הכלכלי״ הרוח, חיי על
6 ערוץ —10.15(מאגנום מתח: סידרת •

 סיח־ת־מתח אנגלית). מדבר — דקות 50 —
ש של בכיכובו אמריקאית  שירותיו את המעמיד סלק. ת
 מחיה ואמצעי מפוארים, מגורים תמורת המיוחדש
 הילרמן, ג׳ון השחקנים מככבים סלק תום לצד מכובדים.

מוסלי. ורוג׳ר מקטי לארי

שי מם 11.8 חמי
 — 6.20(דיסני וולט של עולמו לילדים: •
 פרק אנגלית). מדבר — דקות 50 — 3 ערוץ

 החביבות הדמויות עם הפופולרית מסידרת־הילדים חדש
ש סיפורים דיסני. וולט של והמוכרות  ואנימציה אנושי

מעולה.
9(לנדינג נוטס עלילתית: סידרה • .1 0 — 
5 — 6 ערוץ  סידרה אנגלית). מדבר — דקות 0

מר חברת בהפקת עלילתית רי  המציגה האמריקאית, לו
ש בץ המתפתחת שסים מערכת זו בסידרה  וקרובי ידיד

שתתפי* קליפורניה. במדינת שקט בפרבר מישפחה  מ
וךארק. וג׳ואן שקלפורד טד לי, מישל מוריי, תן

שי מם 12.8 ש
 שני — 10.20( המוזר הזוג אנימציה: •

אנגלית). מדבר — דקות 20 — הערוצים
וחתול. כלב הם שגיבוריה מצויירים סרטים של סידרה
3 ערוץ—6.20(קוסמוס מדעית: סידרה •

 מדעית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 —
 דרך הבלתי־נודע. ועל היקום על בצילומים מרהיבה
שים אנו הדמיון  שנות מליון 200 מלפני עולם אל משי

 בדומה חיים, בו שיש שיתכן מיסתורין, של לעולם אור,
שלנו. הלכת לכוכב
1(הרטט סלקון עלילתית: סידרה • 0 .1 5— 
5 — 6 עתץ עוד אנגלית). מדבר — דקות 0
 של קורותיה את המביאה לורימר, חברת בהפקת סידרה

 מאיטליה, היגרו שאבותיה אמריקאית. כורמים מישפחת
ת והדמות ץ סבתא היא בה החמיננטי וימן). שתלטנית(ג׳

ת מם 13.8 שב
6.15(החלל מן פולשים אנימציה: סידרת •

ערבית). מדבר — דקות 20 — 3 ערוץ —
 דמויות האנימטור, של הטובה הדמיון ביד בדיוני מדע

 כוכבש בין מסעות השוני* מכוכבי-הלכת משונות
בחלל. אכזריות ומילחמות

6 ערוץ — 8.30(מ־א־ש קומית: סידרה •
 על מקברי הומור אנגלית). מדבר—דקות 25 —

 המתרחשבת אמריקאית בסידרה והרוגים, פצועים
 את והמתארת קוריאה. מילחמת בזמן שדה בבית־חולים

ואחיות. רופאים בץ הנקקמים והרומנש החיים שיגרת
ש שון י 14.8 רא

3 ערוץ—6.30(סרסטיז׳ לילדים: סידרה •
 לילדים סיפורים אנגלית). מדבר — דקות 45 —

 ילדה או ילד של סיפורם מובא פרק בכל השכל. מוסר עם
 בלבטיהם אותם מלווים אנו מסויימת. מבעיה הסובלים

מוצלח. לפתרון להגיע כדי נקטו שבה הטובה ובדרך
— 8.30(ממיליון אחת קומית: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ .
 ירשה אשר בניו־יורק, כושית מוגש נהגת על אמריקאית

 ואת הרב רכושו את נדיר מיקרים מצירוף כתוצאה
 חברת־ענק של מועצת־המנהלים ירו־ של מישרתו

 בתבונה אך רמה, ביד החברה את מנהלת היא אמריקאית.
 כתוצאה מצחיקות סשואציות מתחשבת. אנושית ובגישה
 אותה הסובבש ובין החדשה הבוסית בין תפישה מהבדלי
| בחברה.

15.8 שני מם
 — 9.10(לפשע שותפים מתח: סידרת •
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 המביאה כריסטי, אגתה של עטה מפרי מתוקת בלשית

 בדקה הנפתרת מיסתורית בלשית עלילה פעם בכל
 ססליבראס. אן וורויק, ג׳ימס בהשתתפות: האחרונה.

מרלו. ולינדה גרגורי קונסטנטין
שי מם 16.8 שלי

 — 5.50( מיקרי־־חרום לילדים: סידרה •
 סידרת אנגלית). מדבר — דקות 20 — 3 עתץ

מכבי־אש. צוות במרכזה אשר אמריקאית אנימציה
 שנת לקראת דוקומנטרית: סידרה •

 — דקות 15 — 6 ערוץ — 8.55( אלפיים
 המתארת קצרה, דוקומנטרית סידרה אנגלית). מדבר
והישגיו. המצאותיו שיכלוליו. על המחר, עולם את בחדור




