
מועדפות ת1י1ב1ת
הישראלית בטלוויזיה *

רביעי יום
24.8

 להיט עוד גידור: •
אנגלית). מזמר — 8.02(

 ביניהם: לועזיים, שירים מיבחר
 בביצוע אותי אהבי ליידי
 הוא רוקנירול בנסון, ג׳ורג׳

החשמל. אורות בביצוע המלך,

אנגלית). מדבר — 9.30(
 של והאחרון השלישי חלקה

 העיתונאי מספר שבה הסידרה,
 המילחמה על דימבלבי ג׳ונתן
 והמערב. המיזרח בין הקרה
 את דימבלבי בוחן זה בפרק
 המחלוקות את האדום, הצבא

 בעלות־הברית שבין העקרוניות
 התפרסות ואת המערביות

באירופה. הטילים

הנעלם היריב בריסטי:
10.5027.8 שעה חמישי, יום

 בצאת מיסיונריות: •
 מדבר — 8.00( השבת

 החוזר־בתשובה עברית).
 מרדכי(״פופיק״) לשעבר והבדרן
 את ירושלמי לחוג מסביר ארנון,
האלוהים. אל דרכו
 8.30(בנסון קומדיה: •
 הפרק אנגלית). מדבר —

 מקבל במהלכו פרישה. בעיות
 בבית־המושל, הגנן צ׳ארלי,
למרות לפרוש, עליו כי הודעה

בזיהוי טעות וסונדה: מיילם
10.05 שעה רביעי, יום

 בדים סיפורי קולנוע: •
עברית). מדבר — 8.30(

קולנוע. על דו־שבועון
 טעות קולנוע: סרט •

 .מדבר— 10.05( בזיהוי
 הבימאי של סירטו אנגלית).

 מבוסס הסרט היצ׳קוק. אלפרד
 מאופיין אן שהיה, מיקרה על

 של סרטיו מאפייני שאר בכל
 נגן של סיפורו זהו היצ׳קוק.

 במועדון־לילה, קונטרבאס
 כאשר שוד, באשמת שנעצר

 אולם אותו. מזהים עדי־ראייה
 במה יורע אינו כי טוען הוא

 המפרכת בחקירה מדובר.
 הנגן של רעייתו מתמוטטת
 רק בבית־חולי־רוח. ומאושפזת
 ממשיך העקשן הפרקליט

 פונדה הנרי לטובתו. להילחם
מיילס ורה הנגן, בתפקיד מופיע

היריב מותחן: •
 מדבר — 10.50( הנעלם

 סרט של שני חלק אנגלית).
 שותפים הסידרה את המקדים

 סיפוריה על המבוססת לפשע,
כריסטי. אגאתה של

]11| |11|]11י |
26.8

 קורי קולנוע: סרט •
 מדבר — 9.15( עכביש

 הכימאי של דראמה אנגלית).
 של רומן על־פי מינלי, וינסנט
 מספרת העלילה גיבסון. ויליאם

 על וויכוח מאבק־כוח על
 בבית־מרפא שיטות־ריפוי
 את המעניין הנושא לחולי־נפש.

 תיפקודם הוא זה בסרט מינלי
 והקירבה לחץ, בתנאי אמנים של

 בתפקידים ושיגעון. אמנות שבין
 לורן וידמרק, ריצ׳ארד הראשיים:

 סוזן גראהם, גלוריה באקל,
 הסרט גיש. וליליאן סטראסברג

.1955ב־ הופק
 יום קונצרט מוסיקה: •

 מוסיקה). —11.15(האום
 האום ביום שהיה חגיגי קונצרט

 האומות מליאת באולם ונערך
הפילה התיזמורת המאוחדות.

 בניצוחו ניו־יורק, של רמונית
 בת יצירה מנגנת מהטה, זובין של

 האמריקאית המלחינה של זמננו,
טאואר. ג׳ון

שבת
 קוויל ואנטוני אשתו בתפקיד

 צולם הסרט הפרקליט. הוא
 כוונה מתוך בשחור־לבן, 1957ב־

 המיוחדת האווירה את להדגיש
הריאליזם. תחושת ואת

1חמיע יום
8. 25

 תיעודית: סידרה •
הקרה המילחמה מישחק

ת בטלוויזיה מומלצות תוכניות היווני
24.8.83 רביעי יום

 — 6.35( הפנימי החלל טבע סידרת •
 אנגלית). מדבר — דקות 20 — 3 ערוץ

 עוקבת המצלמה ובצילומיה. ביופיה מרהיבה סידרת־טבע:
 הצוללים אמוראים, שני אחרי דקות 20 במשך

 — המים פני תחת החיים את ומצלמים למעמקי־הימים
 ובשלל הטיבעית בסביבתם ימיים ובעלי־חיים שוניות
צבעים.
10.15(בלבן האשה עלילתית: דראמה •
אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ —

 הווי־חיים המתארת בי־בי־סי, בהפקת דרמאתית סידרה
 המאה בתחילת באנגליה אריסטוקרטית מישפחה של

 מהאצולה, איש עם להתחתן נאלצת צעירה העשרים.
 אוהבת אינה כי לו מגלה שהיא ולמרות לרצונה בניגוד
 וחשדות מתח עויינות, לאחר. נתונה אהבתה וכי אותו,

 חלק לוקחים בסידרה סביבתם. ואת בני־הזוג את מלווים
 וג׳יני ריצ׳רדסון לאן קוויק, דיאנה בדאל, אלן השחקנים:

סיגרוב.
25.8.83 חמישי יום

3 ערוץ — 7.20(לאמנות אולפן בידור: •
 תוכנית ערבית). ומזמר מדבר — דקות 40 —

 אמנים הטלוויזיה לאולפן המביאה מקומית, בהפקה בידור
 שירה של מרשים מיבחר המציגים דרכם, בתחילת

 לפני זאת כל — וחיקויים פרודיות מישחק, וריקודים,
 לספסל־ חברים או קרובי־מישפחה אם אוהד, קהל

הלימודים.
 — 9.10(לנדינג נוטס עלילתית: סידרה •

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

 קליפורניה. במדינת שקט בפרבר וקרובי־מישפחה
 האמריקאית, לורימר חברת על־ידי הופקה הסיררה

 עוקבים אנו זו בסידרה דאלאס. הסידרה את שהפיקה
 אחרי יואינג, מישפחת של האמצעי הבן של עתידו אחרי
 מגלם יואינג גרי תפקיד את לצמיתות. דאלאס את שעזב

 יואינג לבית הכלה תפקיד ואת שקלפורד, טד השחקן
ארק. וון ג׳אן השחקנית מגלמת

26.8.83 שישי יום
 90 — הערוצים שני — 2.40(כדורגל: •

 הלאומיות הליגות מן נבחרות כדורגל תחרויות דקות).
וגרמניה. באנגליה

3 ערוץ —6.20(קוסמוס מדעית: סידרה •
 מדעית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 —

דרו הבלתי־נודע. ועל היקום על בצילומיה מרהיבה

 שנות מיליון 200 מלפני עולם אל משייטים אנו הדמיון
 חיים, בו שיש שיתכן לעולם מיסתורין, של לעולם אור,

 בצורה ומוגש מסקרן סרט שלנו. לכוכב־הלכת בדומה
מאוד. מרשימה

9.10(קינג מישפחת משפחתית: סידרה •
 אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ —
27.8.83 שבת יום

6.30( לעננים מעל ספר לילדים: סידרה •
צרפתית). מדבר — דקות 20 — 6 ערוץ —

 בובות אשר הצרפתית, הטלוויזיה בהפקת לילדים סידרה
 על מספרת הסידרה השחקנים. תפקידי את בה ממלאות

 לסיורים לפעם מפעם ויורדים בעננים המרחפים ילדים
 גם זו מסידרה ליהנות אפשר שונים. במקומות וביקורים

הצרפתית. השפה ידיעת ללא
28.8.83 ראשון יום

 — 8.30(ממיליון אחת קומית: סידרה •
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ

 אשר ועבת־בשר, שחורה נהגת־מוגית על אמריקאית
 ואת הרב רכושו את נדיר מיקרים מצירוף כתוצאה ירשה

 ואכן, חברת־ענק. של מועצת״המנהלים יו׳׳ר של מישרתו
 של העוין היחס למרות רמה, ביד החברה את מנהלת היא

 פול, ריצ׳ארד המפיל, שירלי משתתפים: העובדים. שאר
וילקוקס. ורלף פילדינג דורותי קורטין, קין
29.8.83 י1ש יום

6.30( בערבה קטן בית לילדים: סידרה •
 אנגלית). מדבר — דקות 50 — 3 ערוץ —

 בערבה, קטן בית הפופולארית בסידרה חדשים פרקים
 חדשה התחלה - קטן בית החדשה במתכונתה הנקראת

לורה. הבת אחרי במיוחד והעוקבת
 — 8.30( מילר ברני בלשית: קומדיה •

 פרקים אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ
 את המגלם לינדון, האל של בכיכובו הסידרה, של חדשים
 הנתקל נידיורק, ממשטרת בלש מילר, ברני של תפקידו

ומוזרים. שונים בטיפוסים עבודתו במיסגרת
30.8.83 שלישי יזם

 — 9.10( הסודי הצבא וריגול: מתח •
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 בימי שהתרחשו מיקרים על המבוססת בי־בי־סי, בהפקת

 באירופה. הנאצי הכיבוש בזמן השניה, העולם מילחמת
 המחתרת אנשי של גבורה פירקי מביאה הסידרה

 לקצינים שהגישו והסיוע והעזרה והבלגית, הצרפתית
הופלו. שמטוסיהם בריטיים ולחיילים

השר אדוני כן, אדינגטון:
11.35 שעה מוצאי־שבת,

 הגופני מצבו כי חש שהוא
לעבוד. להמשיך לו מאפשר

 מישחקי־ מתח: סרט •
 מדבר — 10.30( מזל

בריטי. סרט־מתח אנגלית).
 כן, פוליטית: קומדיה •

 — 11.35( השר אדוני
 רביעי פרק אנגלית). מדבר

 האח הכותרת תחת בסידרה,
 את מאמץ האקר ג׳ים הגדול.
 מחשבים תיקיית להקים הרעיון
 על אישי מירע שתכיל ארצית,

 מאגר לחסרונות מודע אזרחים.
 על להגן דרך מחפש הוא כזה,

 נתקל הוא צינעת״הפרט.
 האמפרי, סר מצד בהתנגדות

 מוקדשת הסודיות כי ולומד
בלבד. הציבור למשרתי

ראשון יום
28.8

8.03(פוס עד בידור: •
 אורח אנגלית). מזמר —

 מייק הזמר הוא הפעם התוכנית
אולפילד.

9.30(עקרב מותחן: •
 פרק אנגלית). מדבר —

הבריטית. בסידרת־המתח אחרון
 אוסטרלית: דראמה •

10.20( ממלכתית חקירה
 דראמה אנגלית). מדבר —

 מישטרה, מפקח על אוסטרלית
 כספות מתוך גניבה החוקר

המישטרה.

שני יום
29.8

 8.03(תהילה בידור: •
 אנגלית). ומזמר מדבר —
 שמש אור, הכותרת תחת פרק
 בין המתרחש על המספר שוב

 לאמנויות בית־ספר כותלי
בניו־יורק.

איישייד מותחן: •
 אנגלית). מדבר — 9.30(

 בתיאור ממשיך הרקדן הפרק
 מישטרת מפקד של מעלליו
מיקרי־פשע. בפיענות ניו־יורק

 קצר: ישראלי סרט •
 — 11.10( בשקט תעזוב
 של סירטו עברית). מדבר
 על צבי בית בוגר היון, מורים
חבורות־רחוב. נושא

שליש• ום
30.8

מישהו קומדיה: •
 מדבר — 8.03(בך מטפל

 בסידרה פרק עוד אנגלית).
 האינפטנילית, הבריטית הקומית
 בתוככי המתרחש על המספרת

גדולה. כולבו חנות
כינוס סידרה: •

 מדבר — 9.30(מישפחתי
 שלישי פרק אנגלית).

 של חתך המאפיינת בסיררה,
 באמצעותה אמריקאית, מישפחה

דייוויס. בת השחקנית של
 מתוך לקט בידור: •

 טובה״ ״שעה תוכניות
עברית). מדבר —10.20(

 כי ייאמן לא מותחן: •
 מדבר — 11.10( יסופר

 עם מוות בפרק אנגלית).
 סיפורים מאותם אחד עוד שחר

 לא מופלא סוף בעלי מופלאים,
פחות.

-
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