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 8.02(סזים עד בידור: •
 אנגלית ומדבר מזמר —

 התוכנית במרכז ועברית).
 בוב[ הרגאיי זמר של דיוקנו
 ניומן, רנרי בביצוע שירים מרלי,

 והמלחין' הזמר יתארח ובאולפן
כהן. נתן

 — 11.00( אחת בדירה
 ימי הפרק אנגלית) מדבר
ועשב. בירה

7.10
 אהובי ערבי: סרט •

 מדבר — 5.32( לנצח
רופא איבראהים. ערבית).

 שוטר של סיפורו דלון:
10.05 שעה רביעי, יום

 טיפות קולנוע: סרט •
 — 10.05( שוטר של

 סרט־מתח צרפתית). מדבר
 פרשייה על המבוסם צרפתי

 ספר־ על המבוססת אמיתית
 המישטרה ספקה־ של זיכרונותיו

 העלילה בורניש. הפריסאי
 העולם מילחמת אחרי מתרחשת

 גיבור — בורניש כאשר השניה,
 צעיר בלש עדיין היה—הסיפור

 על מספר הסרט ושאפתן.
 ערמומי פושע של לכידתו
 אימה שהטיל ורוצח שודד ואכזר,

 הסרט: בימאי כולה. צרפת על
 את מגלם דלון אלן דרה. ג׳אק

 וז׳אדלואי בורניש של דמותו
 החומק הפושע, הוא טרינטיניאן

המישטרה. נערי

חמישי ום
6.10

מלתעות תעודה: •
 — 8.30(ברכות מחייכות

 סרט־טבע אנגלית). מדבר
 צולם הסרט בי־בי־סי. בהפקת

 שהקים לתנינים, בחוות־מחקר
 עוקב החוקר בזולו־לאנד. חוקר
 התנינים, של אורח־חיים אחרי
 המינים. בין החיזור כללי

 להפריך החוקר הצליח במעקבו
 הבוגרים שהתנינים הסברה את

הצעירים. את טורפים
 כיפות דר־שבועון: •

 מדבר — 9.30( בדיס
 מגזינית תוכנית עברית).

 הנאה לצופים לקלקל שנועדה
מסרטים.

שותפיס סידרה: •
 מדבר — 10.10( לפשע

 סיפורים, של סידרה אנגלית).
 של מותחניה על המבוססת

 מלון הפרק כריסטי. אגאתה
 פוגשים כיצד מספר בערפל

 באדלינגטון במלון וטאפנס טומי
 גלן), (גילדה יפהפיה שחקנית
 עשיר. ללורד להינשא העומדת
 את מסבכת גילדה עם ההיכרות

ת־רצח.פרשייב הזוג
שלושה בידור: •
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הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
5.1033 רביעי יזם

 — 6.35(הפנימי ההלל טבע: סידרת •
 אנגלית). מדבר — דלות 20 — 3 ערוץ

 מתחת החיים אחרי המתחקה ביופיו־״ מרהיבה סידרת־טבע
 הצוללים אמוראים שני של בעזרתם וזאת המים, לפני

למעמקי־הימים.
— 3 עח״ן—9.30(היאבקות ספורט: •

 היאבקות תחרויות אנגלית). מדבר — דקות 40
 התחרויות משולהב. קהל לפני יכולתו, כפי תפוס בשיטת
המערבי. בעולם המתאבקים גדולי בין נערכות

6.10.83 סנדשי מם
 — 7.20( בישרונות מיצעד בידור: •
ערבית). ומזמר מדבר—דקות 40—3 ערוץ

 השיח־״ בתחום מגוונים כישדונות בעלי וצעירות צעירים
כישרונותיהס. את מפגינים והחיקוי המישחק הריקוד.
 — 9.10(לנדינג נוטס עלילתית: סידרה •
5—6 ערוץ  אנגלית). מדבר — דקות 0
 מערכת על לורימר, חברת בהפקת אמריקאית סידרה
 בפרבר וקרובי־מישפחה ידידים בין המתפתחת יחסים
קליפורניד- במדינת שקט
7.10.83 ששי מס

 — 2.30( מספיק זה שמונה קומדיה: •
 מדבר — דקות $0 — הערוצים בשני

 לשמונה אב אלמן, וחביבה. משעשעת סידרה אנגלית).
 לו נושא לעלמות־חן, הפכו הגדולות שמותיו ילדים,

משעשעים. מצבים נוצרים זה רקע ועל צעירה, אשה
 10.15( קרסט פלקון עלילתית: סידרה •

 אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ —
 שאבותיה אמריקאית, כורמים מישפתת של קורותיה

בקליפורניד״ והשתכנו •מאיטליה״ היגרו
8.10.83 שבת מם

 כוח של דיוקן דוקומנטרית: סידרה •
 מדבר — דקות 30 — 6 ערוץ — 9.00(

 פרק בכל המציגה חדשו־״ אמריקאית סידרה אנגלית).
 — ההיסטוריה על חותמה !מ שהשאירה דגולר״ דמות
וכר. גאנדי מהטמה דה־גול, בגון

9.10.83 מסראשח
. . ־8.30;ומילדרד ג־ורג־ קומדיה: •

 קומית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25—6
 פרבר אל הצפופה העיר מן שעבר העמידה בגיל זוג על

 החדשד״ בסביבה אט־אט ומתאקלס ומרוחק שקט
 את לעקוץ מרבה שנונד- אשה ג־ויס^ (יות׳ר, מילדרד

 *ז לעורר ומנסה במיטד״ הירוד כושרו רקע על בעלה
 כרוב אך — צעירים גברים אדי־י בודזוריה קינאתו

וקריר. אדיש נותר וצא הסקרים
 — 9.10( המצודה דרמאתית: סידרה •

 ודאמה אנגלית). מדבר—דקות 50 — 6 ערוץ
 על ,19וד המאה בראשית באנגליה המתרחשת אנושית
 תפקידו אחד מצד — רופא של בליבו המתחולל ומאבק
הקיום. על המאבק שני מצד האנושי,

10.10.83 שני מם
6 ערוץ — 8.30(בנסון קומית: סידרה •

 נוספים פרקים אנגלית). מדבר — דקות 25 —
 בתפקיד שלו. ומנהל־הבית המושל על הקומית בסיררה
גיוס רוברס הראשי:

 — 6 ערוץ — 9.10(אסטור ננסי דיוקן: •
 אנגלית סידרה אנגלית). מדבר — רקות 50

אסטור ננסי של חייה סיפור את המביאה כי־בי־סי, בהפקת
 לחברת שהפכה מווידג׳יניד״ רפה צעירה אשת־רוח —

 זכויות למען ונלחמה בהיסטוריד״ הראשונה הפרלמנט
סי ליזה מופיעים: הראשיים בתפקידים הנשים.  ודל(מג
אסטור). פוקס(כוולדורף וג׳יימס אסטור)

11.10.83 שדמסי מם
ט השבוע ספורט: • ר  ערוץ—7.10(מפו

 מקיפה סקירה ערבית). מדבר — דקות 50 — 3
ובינלאומיים. מקומיים ספורט אירועי של

8.55(אלפיים שנת לקראת דוקומנטרי: •
 אנגלית). מדבר — דקות 15 — 6 ערוץ —

 עולם 1* בוורוד המתארת קצרה, דוקומנטרית סיודה
והישגיו. המצאותיו שיכלוליו, על המחר,
 10.15(אמריקאי סדט־קולנוע קולנוע: •

 הירדנית הטלוויזיה אנגלית). מדם* — 6 ערו׳ץ—
יחסית. חדש סרט״קולגוע הלועזי בערוץ מגישה

 מסוגל אינו דרכו, בראשית
 לאשה אהובתו פרידה את לשאת

 בני־מישפחתה, הסכמת בלא
 ראוי כבעל אותו מוצאים שאינם
 האמידה. ולמישפחתם לבתם
 עשיר, לחתן נישאת פרידה

 מדדה עד עבורה. בחרו שהוריה
 מתגרשת טעותד״ את מגלה היא

 כאשר איבראהיט לזרועות ושבה
חדש. ענן מעיב אושרם על

 של לעת חבר גטלינג המושל
 מהרה עד משתלב הוא קראוס.

המימשל. צוות בחיי
 חדשה: סידרה •

 אנדרוס של מטרותיו
אנגלית). מדבר—10.30(

 מייק החדשה הסידרה במרכז
 יורק בניו בכיר כתב אנדרוס,
בפלילים מתמחה הכתב פורום.

 כאשר פושעים, אחר ועוקב
 ואת אותם ללכוד מטרתו

 מתחי־ כתבת סנדי, מפעיליהם.
 בתור הגאמנד״ עוזרתו היא לד״

 עם קשיים לאנדרוס יש המערכת
 שהעורך בעוד הראשי, העורך

 תפקיד את בו. תומך האחראי
 ג׳יימס מגלם אנדרוס מייק

 הפרק של שמו סוטוריאס.
 אבל הצליח הטיפול הראשון:
מת. החולה

 אדוני כן, סאטירה: •
 מדבר — 11.15( השר

 הפרק בראשית אנגלית).
 השר מתנגד מוות רשימת

 במכשירי לשימוש עקרונית
 שההתנגדות אלא וציתות. מעקב

 על עולה כאשר מתערערת
האישית. בטיחותו הפרק

ראשון יום
9.10

אנדריום של מטרותיו סוטוריאם:
10.30 שעה שבת, מוצאי

 שבא מה חי: שידור •
עברית). מדבר — 8.15(

 חי, בשידור טלוויזיה שבועון
 ובעריכת חמניצר דן בהנחיית

סופר. אסתר
מילחמת־ תעודה: •

 פוסי, אל־שריף, נור משתתפים:
פחר־אלדין. מרים
 טובה שעה בידור: •

 עברית). מדבר — 9.15(
 ובהפקתו שליו מאיר בהנחיית
גולדפינגר. אהרון של ועריכתו

המוע קולנוע: סרט •
 מדבר — 10.15( מד

 תמונת המביא סרט אנגלית).
 על ונוקבת ביקורתית מצב

 בארצות־ הפוליטיים החיים
הברית.

שבת
8.10

 8.30(בנסון בידורון: •
 בפרק אנגלית). מדבר —

 מונית הירש:של לביתו נקלע לעט חבר
9.30 שעה שני, יום

 — 9.40(בספרד האזרחים
 שני פרק אנגלית). מדבר
 הנהדרת, התיעודית בסידרה
 של פרקיה את המביאה

 בספרד, מילחמת־האזרחים
 מתחוללת שבה לחברה כמודל

 ימין בין מילחמת־אזרחים,
גרנדה. חברת הפקה: ושמאל.

שני יום
10.10

תהילה בידורון: •
 ומזמר מדבר — 8.02(

 בסידרה נוסף פרק אנגלית).
 בבית־ספר החיים על המספרת

בניו־יורק. לאמנויות
מונית בידורון: •

אנגלית). מדבר — 9.30(
 המשעשעת, בסידרה נוסף פרק

 בתחנת־ מתרחשת שעלילתה
ניו־יורקית. מוניות
איישייד מותחן: •

 אנגלית). מדבר—10.45(
 המותחנים בסידרת נוסף פרק

 של עלילותיו על המספרת
ניו־יורק. בלשי מפהד

שלישי ם
11.10

 כולבוטק צרכנות: •
 עברית מדבר — 8.30(

 צרכנות תוכנית עילגת).
גינת. רפי של ועריכתו בהנחייתו

 רוחות תעודרמה: •
 מדבר —10.10(מילחמה

 בסיירת שני פרק אנגלית).
 על הראוותנית הטלוויזיה

 השנייה, העולם מילחמת
 מאת רב־מכר רומן על המבוססת

ווק. הרמן
 המוות יום מותחן: •

אנגלית). מדבר—11.00(
 מותחנים בסידרת אחרון פרק

 ספק־ על המספרת יוצאת־רופן
 רדיפה־ ספק־ תסביך־רדיפד״

סקיפלינג. האזרח של עד־מוות




