
 מזעדפזת תוכניות
הישראלית בטלוויזיה

מומלצות תוכניות
28.9.83 רביעי יזם

שי יום שלי
27.9

 מישהו קומית: סידרה •
 — 8.02( בך? מטפל
 צוות הפרק אנגלית). מדבר
קידום בנושא עוסק חשיבה

שי ום חמי
29.9

 ארוחת מקורי: מחזה •
 מדבר — 9.15( עשר

מת המחזה עלילת עברית).
הארץ. במרכז בקיבוץ רחשת

עשר ארוחת נוימן:
9.15 שעה חמישי, יום

 ערוץ — 5.50(מצויירים סרטים לילדים: •
 סרטים מיבחר אנגלית). מדבר — דקות 20 — 3

 של להנאתם ארצות־הברית מתוצרת חדשים מצויירים
וגדולים. קטנים

 —10.15(סיימון את סיימון מתח: סידרת •
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ

 בעיר הפועלים צעירים, בלשים שני שבמרכזה
 גדול חלק מכסיקו. לגבול הקרובה סן־דייגו, האמריקאית

 שוד חטיפה, במעשי בחשודים מטפל הסידרה מפירקי
 חציית על־ידי החוק משילטון להתחמק המנסים ורצח,
למכסיקו. הגבול
29.9.83 חמישי יזם
 — 6.20(דיסני וולט של עולמו לילדים: •

 פרקים אנגלית). מדבר — דקות 50 — 3 ערוץ
 הדמויות עם הפופולארית, הילדים מסידרת חדשים

מעולה. ואנימציה אנושיים הסיפורים והמוכרות. החביבות
 8.30(אחת בדירה שלושה קומית: סידרה •
 אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ —

 נחשבה היא זו, בסידרה הראשונים הפרקים כשהופקו
 נאות צעירות שתי שבו המתירנות עידן את בתארה נועזת,

 מתחלקים ושלושתם גבר. עם אחת בדירה מתגוררות
 החלק את ובשכר־הדירה. בעבודות־הבית בשווה שווה

 פל המבוגרים(גורמן בעלי־הבית מספקים בסידרה הקומי
 השלישיה לדירת מתחת המתגוררים לינדלי), ואודרה

העליזה.
30.9.83 ששי יום
 — בבוקר 10.45( סקובי־דו אנימציה: •
אנגלית). מדבר — דקות 25 — הערוצים שני

 של העליזות הרפתקותיהם על לילדים אנימציה סידרת
ובעליו. כלב
 ואלי הרפוי של ההורים ועד קומית: סידרה •

 — דקות 25 — הערוצים שני — 13.00(
 ונאה צעירה אלמנה הסידרה, גיבורת אנגלית). מדבר
 קטנה. שמרנית בעיירה 12ה־ בת בתה עם להתגורר שבאה

 דמיונם את מסעירה והפרובוקטיבית החופשית התנהגותה
נשותיהם. של קינאתן את ומעוררת העיירה פרנסי של
בת־זמננו אמנות דוקומנטרית: סידרה •

הירדנית בטלוויזיה
 מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ — 9.10(

 במאה השונות האמנויות על מרתקת סידרה אנגלית).
.20וד

1.10.83 שבת יזם
 — 6.10(לעננים מעל כפר לילדים: סידרה •

 סידרה צרפתית). מדבר — דקות 20—6 ערוץ
 שבה הצרפתית, הטלוויזיה בהפקת הרך, בגיל לילדים

השחקנים. תפקידי את בובות ממלאות
 —10.15(קולנוע סירטי פסטיבל קולנוע: •

 זו, בשעה שבוע כמדי אנגלית). מדבר — 6 ערוץ
מלא. באורך קולנוע סרט הירדנית הטלוויזיה מגישה
2.10.83 ראשה יזם
 — 5.25( מאום מאיטי לילדים: סידרה •

 סרטים אנגלית). מדבר — דקות 20 — 3 ערוץ
 הנזעק רבה, עוצמה בעל עכבר הוא שגיבורם מצויירים

החתולים. נגד במאבקם בגי־מינו לעזרת
 — 9.30( הירדנית האמנות עם בידור: •

 ערבית). ומזמר מדבר — דקות 40 — 3 ערוץ
 בידור אמני עם מיפגש — הערבית השירה לאוהבי

משיריהם. ומיבחר ירדניים,
3.10.83 שני יזם
 — 6.30(בערבה קטן בית לילדים: סידרה •

 פרקים אנגלית). מדבר — דקות 50 — 3 ערוץ
 במתכונתה הנושאת הפופולארית, בסידרה חדשים
 בפרקים חדשה. התחלה - קטן בית השם: את החדשה

לורה. הבת קורות אחר במיוחד הסידרה עוקבת אלה
4.10.83 שלישי יזם
 — 3 ערוץ — 5.50(הגיבורים אנימציה: •
 הרפתקות סידרת אנגלית). מדבר — דקות 20

 כי להוכיח כדי הכל, את העושים ״גיבורים' עם לילדים
לתוארם. ראויים הם

 — 10.15( הסודי הצבא וריגול: מתח •
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ

 המחתרת של פעולתה את הסוקרת חצי״דוקומנטרית,
 הפטון, ברנרד משתתפים: הנאצי. הכיבוש בעת הצרפתית

יארדלי. וסטפן ריצ׳רדס אנג׳לה פרנסים, ז׳אן

קיץ נווה ודיי: דונהיו
9.15 שעה שישי, יום

 היתה שבו בקיבוץ מבקרת נעמי
 ומגלה ,60ה־ בשנות חברה

מתגו שהתינוקות להפתעתה
 לא הוריהם, עם עכשיו ררים

 שהיה כפי בבית־התינוקות
 חוזרת היא בזמנה. מקובל
 60ה־ בשנות שניהלה למאבק

 שהביא מה היא, תינוקה להאכלת
 בעלה ובין בינה חריף לעימות

 המחזה הקיבוץ. חברי ושאר
 הסופרת של סיפור לפי נכתב

 שהיתה ריד־בנקס, לין הבריטית
 יסעור. קיבוץ חברת שנים באותן
 נוימן, רבקה משתתפים: במחזה
 וירז׳נסקי, יוסי ,,גבריאל מרים
ואחרים. רובין יאיר עוזיאל, רינה
האגו מפצח באלט: •
 מוסיקה). — 10.05( זים

 על המבוסס המפורסם, הבאלט
 הופמן מסיפורי אחד פי

 דיומא אלכסנדר של בגירסתו
לו שנכתבה סיפור (האב),

מתבק הכלבו ועובדי המכירות,
רעיונות. להעלות שים
 של הופעתן בידור: •

 מדבר — 8.30(החבובות
 החבובות אנגלית). ומזמר
 הקומיקאי את הפעם, מארחות,
פורסייט. ברוס הנודע הבריטי

 לדויד תהילה דרמה: •
 עברית). מדבר — 9.30(

 בחייו העוסק דרמה מישדר
 בן־אהרון דויד ר של ובפיוטיו

 במאה מרוקו, במקנס, שחי חסין,
 לחתונה פיוטים כתב חסין .18ה־

 וקינה. אבל שירי וכן וללידה,
רווח. זאב הראשי בתפקיד

 מיס תחרות בידור: •
 — 10.30( 1983 יוניברס

 אנגלית). ומזמר מדבר
 השנה, ביולי שהוקלט זה, מישדר
 ליותר חי בשידור ושודר

 אלינו מובא צופים. ממיליארד
באיחור.

רביעי □1
28.9

תורה שימחת ערב
 שכאלה חיים בידור: •
 — 8.30(גאון יהורם עם

 תוכנית עברית). מדבר
 יהורם לזמר המוקדשת פולקלור,

 רובם ידידיו, בהשתתפות גאון,
 של שני פרק הבידור. מעולם

המישרר.
סיפורי קולנוע: סרט •

— 10.20( פילדלפיה
 קומדיה אנגלית). מדבר

 ממיש־ ,עשירה יורשת שבמרכזה
 בפילדלפיה, מיוחסת פחה

 מרובע לברנש להינשא העומדת
 הראשונים נישואיה ומשעמם.

 לא קל־דעת לנער־שעשועים
 אינו הראשון הבעל אך יפה, עלו

 מזמין והוא .לה, להניח מוכן
 וצלמת עיתונאי נישואיה לטקס

 בתפקיד רכילות. עיתון של
 בתפקיד הפבורן, קתרין הכלה

 גראנט, קארי הבעל־לשעבר
 בתפקיד סטיוארט וג׳יימס

קיוקור. ג׳ורג' בימאי: העיתונאי.

 איליץ׳ של לבאלט מוסיקה
 המפצח־ בתפקיד צ׳ייקובסקי.

 הבאלט רקדן מופיע הנסיך,
בארשניקוב. מיכאיל הנודע

ש• יום שי
30.9

 קיץ נווה קולנוע: סרט •
אנגלית). מדבר — 9.15(

 סנטימנטאלי, שמאלץ סרט
 מישפחות שתי שבמרכזו

 המעמד בת האחת, אמריקאיות.
 בניו־ מנכסיה שירדה הגבוה,

 מישפחה אותה אצל אינגלנד.
 בן חסר־אמצעים, נער עבד

 העימות השניה. המישפחה
 כאשר מסתבך, הבין־מישפחתי

 בבת מתאהב אחת מישפחה בן
 קנדי ארתור השניה. המישפחה

 מקגווייר דורותי האב, בתפקיד
 דונהיו טרוי האם, בתפקיד
 ריצ׳ארד המאוהב, הבן בתפקיד

 עם שבא המיליונר בתפקיד איגן
 די וסנדרה לחופש, מישפחתו
המיליונרים. בת בתפקיד

ת ב ש
1.10

 8.30( בנסון בידור: •
 הפרק אנגלית). מדבר —

 בפריצה כיצד מתאר הפריצה
 חפצים נגנבים בנסון, של לביתו
 בנסון מנסה וכיצד רבים,

להשיבם.
 בית סירטי דרמה: •

אנ מדבר — 10.30(
 שני של צילום תחביב גלית).
 פולש בעבר, ידידים גברים,
 הגברים, שני חייהם. לתוך

 בביתם עוסקים עורכי־דין,
 מועידים שהם סרט בהכנת

 הסרט, עריכת בשעת לתחרות.
 הצילום לסרט מבעד מתגלים
ידידותם. של המעיבים פרטים

 השר כבוד בן, בידור: •
אנ מדבר — 11.10(

 תואר' רוצה ״מי הפרק גלית).
 ריעות חילוקי ישנם כיצד מתאר

 השפעת בדבר השר, בלישכת
בתקציב. הקיצוצים

ראשון יום
2.10

 מה אולפן: תוכנית •
 מדבר — 8.15( שבא

 * בשי- חדש שבועון עברית).
 ופינות ראיונות עם דור־חי
סופר. אסתר מפיקה: שונות.

מילחמת תעודה: •
 — 9.40(בספרד האזרחים

 ראשון פרק אנגלית). מדבר
 על פרקים, שישה בת בסידרה

בספרד. מילחמת־האזרחים

שזי יום
3.10

 8.03( תהילה בידור: •
 ן אנגלית). ומזמר מדבר —

 ן בסיפור ממשיך מילים הפרק
 לאמנויות מבית־הספר ההווי

בניו־יורק.
 מונית קומית: סידרה •

 אנגלית). מדבר — 9.30(
 הצפון. מאבדת אמלין הפרק

 שלא למי מומלצת זו סידרה גם
, הירדנית. בטלוויזיה אותה ראה
איישייד מותחן: •

אנ מדבר — 11.10(
 הנשק', ״מבריחי הפרק גלית).
 של הרפתקותיו בסיפורי ממשיך

 במיש־ המפקדים מבכירי אחד
ניו־יורק. טרת

יד1י1ז?1זקת1
4.10

 אותה שחק בידור: •
 עברית). מדבר —8.03(

 הוותיק השעשועון חוזר למסך
טופז. דודו של בהנחייתו

 ! מיל־ רוחות סידרה: •
 מדבר — 10.10( חמה

 בסידרה ראשון פרק אנגלית).
 הרמן של סיפרו פי על המבוססת

ווק.
מילחמה רוחות מיצ׳אם:

10.10 שעה שלישי, יום


