
שי יום שלי

מומלצות תוכניות
7.9.83 רבמני מס

 — 7.30( מאחז״ מאזן ״הגי פולקלור: •
 סיפורים ערבית). מדבר—דקות 30—3 ערוץ

 ומעשיות באגדות משובצים בירח היום־יום מחיי
 את לפתור מנסים והסיפור המשל דרך ועל בדוויות,

השער״ בעיות
10.15(בלבך ״האישה עלילתית: דרמה •
אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ —

 הווי־־חיים המתארת הבי־בי־סי, בהפקת דרמטית סידרה
 המאה בתחילת באנגליה אריסטוקרטית משפחה של

 איש עם להתחתן נאלצת צעירה בחורה כאשר העשרים,
 אינה כי לו מגלה שהיא ולמרות לרצונה בניגוד מהאצולה,

 וחשדות מתח עוינות לאחר. נתונה ואהבתה אותו אוהבת
סביבתם. ואת הזוג בני את מלווים

 קוויק. דיאנה בדאל, אלן השחקנים: מופיעים בסיררה
סיברוב. וג׳יני ריצ׳רדסון לאן

8.9.83 תנזישי מם
3 ערוץ —5.50(ילדים״ .משחקי לילדים: •

 לילחס תוכנית ערבית). מדבר — דקות 20 —
 המסתייעים ושחקנית שחקן על־יח המוגשת הרך בגיל

 בהבנת הילחם על להקל מנת על בהגשתה. בבובות
רבים. המחשה אמצעי כתוכנית משולבים המוגש החומר
9.10( לנדינג״ .נוטס עלילתית: סידרה •

 אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ —
מר חברת בהפקת עלילתית סידרה  האמריקאית, לורי

 יחרים בין המתפתחת יחסים מערכת זו בסידרה המציגה
 קליפורניה. במדינת שקט בפרבר משפחה וקרובי

 וג׳ואן שקלפורד טד לי, מישל מוריי, חן משתתפים:
ידארק.

9.9.83 ששי מס
 — 2.30(מספיק״ זה .שמונה קומדיה: •
 אנגלית). מדבר—דקות 50—הערוצים שני

 אמריקאית משפתה של קורותיה על משעשעת סידרה
 עיתונאי שהוא האלמן האב כאשר מרובת״ילדים,

המגרות... בנותיו בגיל צעירה לאשה נושא במקצועו,
9.10(קינג״ ״משפחת משפחתית: סידרה •
 אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ —

 ,19ח המאה בסוף מתרחשת שעלילתה סקוטית, סידרה
 ממשפחת פרוטסטנטי נער של אסורה באהבה ומתמקדת

 אותה לשאת וחצה קתולית בבחורה המתאהב אצילים
והחברה. החרים בהתנגדות נתקל הוא אך לאשר״

הירדנית בטלוויזיה
10.9.83 שבת מס

 החלל״ מן ״פולשים אנימציה: סידרת •
תץ — 6.10(  מדבר — דקות 20 — 3 ע

 האנימטור, על הטובה הדמיון כיד בדיוני מדע ערבית).
 בץ מסעות השונים מכוכבי״הלכת משונות דמויות
בחלל. אכזריות ומלחמות כוכבים
של הבידור -תבנית בידור: •

דקות 30 — 6 ערוץ — 9.30(מוצאי־שבת״
 מפורסמות ולהקות זמרים, אנגלית). מזמר —

 הירדנים הטלוויזיה של השבועית הבידור בתכנית
 הספורט בתכנית מתעניינים שאינם לאותם מומלצת

הישראלים בטלוויזיה שעה אותה המוקרנת

יי 11*83 ראשה יזם
5.50(החיות־ ״עולם דוקומנטרי: משדר •

 אנגלית). מדבר — דקות 25 — 3 ערוץ —
 של סיפורה פרק בכל במבע. חיות על דוקומנטרית סידרה

אמריקה• או אסיה אפריקה, מיערות חיה
 —10.15(מפורסמים רומנים רב־־מבר: •

 עימד אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 של בכיכובם וידועים מפורסמים רומנים של לטלוויזיה

השחקנים טובי

11.9.83 שני מס
 האהבה״ ״ספינת פופולרית: סידרה •

 מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ — 10.15(
 הזוכה הסידרה מתון־ חדשים פרקים אנגלית).
 הקבוע הצוות עם העולם רחבי בכל רבה לפופולריות

 בכל המתחלפים והנוסעים סטיובינג, קפטן של בפיקודו
הפלגה-

13.9.83 שדמנר יזם
 — 7.45(המחר״ ״עולם מדעית: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 15 — 6 ערוץ
 בכל מדעיים וגילויים חדשות המצאות המציגה אנגלית
רפואה. בנושאי מיוחד דגש עם החיים, תחומי
 — 9.10(הסודי״ ״הצבא וריגול מתח •

 סידרת אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 הכיבוש בעת הצרפתית המחתרת של פעילותה על מתח

 פרנסים, ז׳אן הפטון, ברנרד בהשתתפות בצרפת. הנאצי
יארדלי. וסטפן ריצ׳ררס אנג׳לה

6.9
 של הופעתן בידור: •

 מדבר — 8.30(החבובות
 החבובות אנגלית). ומזמר
האמ הקומיקאית את מארחות
באזי. רות הידועה ריקאית

 מיש־ כינום סידרה: •
מדבר — 9.30( פחתי

באוריינט־אבספרס״ ״רצח הסרט כוכבי
9.30 שעה שישי, יום

אוטובוס תחנת וקודר: מאטסון
9.30 שעה ראש־השנה, ערב

 יהודה מטה הזמר מועדון
ואחרים

 תחנת טלוויזיה: סרט •
 מדבר — 9.30( אוטובוס
 טלוויזיונית גירסה אנגלית).

.,אינג ויליאם של הנודע למחזהו

8.9
ה התחרות תעודה: •

 בלום מייקל של אחרונה
עברית מדבר — 8.30(

11.9
־1967 תעודה: סרט •

המילחמות בין :1973
 עברית). מדבר — 9.30(

 שני בת בסידרה ראשון פרק
השתלש את הסוקרים פרקים

 מיל־ לערב עד המאורעות לות
 הפרק שם יום־הכיפורים חמת

הסואןי. וסד מחרמוו

)11■■ 1■ 1)1
12.9

 תהילה בידור: •
 ומזמר מדבר - 8.03(

 יזע דם הפרק אנגלית).
ומעגלים.

שייד מותחן: •  (ב־ איי
 אנגלית). מדבר — 9.30
מחיר. לכל מעבר הפרק

ס־ יחיאל תעודה: •
ד-11.00(חזרה גל מ
 של בבימוייה עברית). בר
________________גליקמן. ענת

שליש• יום
13.9

 של הופעתן בידור: •
 מדבר — 8.30(החבובות

החבו אורח אנגלית). ומזמר
 סירטי וכוכב הקומיקאי הוא בות

פריים. וינסט האיימים
 ־1967 תעודה: סרט •

 המילחמות בין .1973
 עברית). מדבר — 9.30(

ואחרון. שני חלק
 כי יאומן לא מותחן: •

 מדבר — 11.10( יסופר
אן הפרק אנגלית).  נעלמה ל

 האחרון הפרק שהוא אמילי,
זו. מעולה בסידרה

שון יום רא

חמישי יום

 דרא־ תעודה סרט ואנגלית).
 הבינלאומית התחרות על מתי,

 אר־ על־שם לפסנתר הרביעית
 אדוארד בימאי: רובינשטיין. תור

קפלנסקי. נעמי מפיקה: אטלר,
 נמל־ קולנוע: סרט •

 מדבר — 9.25( תעופה
 רב־ קולנוע סרט אנגלית).

 רב־מכר על המבוסס כוכבים
היילי. ארתור שכתב

9.9
 מקליין שירלי בידור: •
 — 8.30( אשליות —

 אנגלית). ומזמר מדבר
 של בכיכובה בידור תוכנית
מקליין. שירלי הקולנוע כוכבת

רצח קולנוע: סרט •

ת חבניזוז עדפו מו
ת :טלוויזיה אלי שר הי - * - -

?יתזזח41וי1
4.9

 8.02(להיט עוד •בידור:
 מיבחר לועזית) מזמר —

ם ובהם: לועזיים צירים  של יו
 נערה יאזו, בביצוע אחד אף

 בואי דייוויד בביצוע טעית
■עוד.
ספורטאים תעודה: •
 ן מדבר — 9.30(כפיים על

 רצח על תעודה סרט עברית).
באולי הישראליים הספורטאים

בתחי .1972ב־ מינכן מפיאדת
 שעשו בהכנות הסרט עוסק לתו

 הגרמניים הביטחון שירותי
 ש־ בעוד הפתעה, כל לסיכול
 ערך השחור ספטמבר אירגון

 משחזר בהמשך לפיגוע. הכנותיו
ש המדומה השיחרור את גם

 ובימאי: מפיק העולם. את הטעה
רץ קימור. י
בת תמונות מוסיקה: •

 רקע — 10.50( ערוכה
 הנודעת יצירתו באנגלית).

 פטרוביץ מודסט המלחין של
 מורים של בתיזמור מוסורגסקי,

פיל תיזמורת מבצעת ראוול.
בניצוחו ניו־יורק של הרמונית

 בסידרה אחרון פרק אנגלית).
 כאשר דייוויס, בט של בכיכובה

 אל יוצא המישפחתי הכינוס
 לפעול ממשיכה אליזבת הפועל.
המיסחרי. הפרוייקט לביטול

 תש־ מעגלים בידור: •
 מברבר — 10.20( כדג

ל מייגעת תוכנית עברית).
 בתרבות תשמ״ג שנת סיכום

הישראלית.

רביעי ום
7.9

 מהקיץ פרידה בידור: •
 עברית). מזמר — 8.00(

 מהקיץ פרידה של שירים
 כוהן, מזי הזמרות בהשתתפות

קם. ומיקי אלוני מירי
ק מהדורה חדשות: •

 מדבר — 8.15( צרה
 תובא החג בימי עברית).

קצרה. חדשות מהדורת זו בשעה
 מתחילה שנה בידור: •

 מזמר — 8.30( בשיר
 של הזמר מועדון עברית).

 הפעם מתארח שרון שרהל׳ה
 שבהרי־יהודה. צורעה בקיבוץ

עמית, אתי המשתתפים בין

 9.20( אכספרם באוריינט
סרט אנגלית). מדבר —

 על המבוסס משתתפים, רב מתח
 קבוצת כריסטי. אגתה של מותחן
באו מפואר בקרון־שינה אנשים
ט מאיס היוצא אכספרס ריינ
 כאשר אירופה, לכיוון טנבול
מנסה פוארו ארקול הבלש

10.9
 8.30( בנסון סידרה: •
 הפרק אנגלית). מדבר —

 בנסון מכנס שבו היחידה כינוס
 חבריו את המושל באחוזת

הצבא. מתקופת
 משוחח: לונדון ירון •

 — 9.15( נסש חשבון
עברית). מדבר

 נערך הקונצרט מהטה. זובין של
 באוקטובר האדם, יום לכבוד
 עצרת של המליאה באולם ,1982

________בניו־יורק. אייםה

זוזזס ס̂ז
5.9

8.02( תהילה בידור: •
אנגלית) ומזמר מדבר —

 שבו אהבה, של שאלה הפרק
 המוסד מתלמידי אחד מתאהב

 ולומר מילר, בג׳ולי לאמנויות
אמון. יחסי ועל חברות על

שייד מתח: • 9.30( איי
 הפרק אנגלית). מדבר —

 ציבור איש־ על מספר העדה
 שורדים מידי הנפגע נודע

 מנסה מישפחתו לדירתו. שפרצו
 עלולה אשר החקירה, את למנוע
 בילה הוא הפריצה בעת כי לגלות

לו. המאהבת עם
 קצר: ישראלי סרט •

11.10(אוטיסטי המכונה
 אחד יום עברית). מדבר —

 המכונה ג׳ימי, של בחייו
 חוף על זמנו ומבלה אוטיסטי,

תל־אביב. של ימה


