
מומלצות תוכניות
19.10.83 רביעי חס

 6.00(צרפתיים זמרים עם שעה בידור: •
תץ — צרפתית). מזמר — דקות 60 — 6 ע

 צרפתיים ומתם כתוכנית הצרפתי. השנסון לאוהבי חגיגה
ואהבה. פולקלור בשירי מפורסמים, ופחות מפורסמים

 אחת בדירה שלושה קומית: סידרה •
 מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ — 8.30(

 המוצלחת׳ הקומןת בסידרה נומי פרק אנגלית).
 דויט) ג׳נט(ג׳ויס נערות שתי של קורותיהם על המספרת

 ריטר^ <ג׳ון ג׳ק לדירה ושתפן סאמרס) (סוזן ובריסי
 פל חפר(נורמן מי־מישפחת ומשכיח־דירתם, שכניהם
לערלי). ואודרה

20.10.83 חמישי יום

הירדנית בטלוויזיה
22.10.83 שבת 01י

— 7.30( מארח מאץ חאג־ פולקלור: •
 סיפורים ערכית). מדבר—דקות 30—3 ערוץ

 ומעשיות כאגדות משובצים בירדן, היום־יום מחיי
 בעיות את לשדר מנסים והסיפור המשל רדד על בדוויות.
השעה.
 6 ערוץ — 8.30(נדא־ש קומית: סידרה +

 המתארת סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 —
 המטפל במילחמת־קוריאד* צבאי בבית־זזולים הווי־חייס
 בץ הנרקמים היחסים בקו־החזית. המפעים בפצועים
 אמריקאים חיילים של עעיהם לנגד ואחיות רופאים
מיוחד. הומור יוצרים גוססים

 מורגן הרי פארל, מייק אלדה, אלן בסידרה: מככבים
סוויפט. ולודטה

בדים סיפורי לאנקסטר:
9.30 שעה חמישי, יום

23.10.83 ראשון חם
 — 8.30(השר אדוני כן, קומית: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ
 במיסדחנות המתרחש על סי, בי בי בהפקת קומית

 הישראלית, הטלוויזיה (ראה בריטניה. בממשלת השררה
שבת).
24.10.83 שד מס
 8.55(מפורסמים ציורים מאה אמנות: •
תץ —  אנגלית). מדבר — דקות 15 — 6 ע

 הציידים גחלי של יצירותיהם את הסוקרת סידרה
 וכן עצמה היצירה על מקיף הסבר עם האנושות, בתולחת

אותת שצייר האיש על
 ערוץ —10.15(המיזרח משירי בידור: •

 תמית ערבית). ומזמר מדבר—דקות 50 — 3
הערבי. בעולם ידועי־שם זמרים בהשתתפות בידור
25.10.83 שלישי יזם

 —10.15(לנדמג נוטס עלילתית: סידרה •
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ

 מערכת על האמריקאית לורימר חברת בהפקת עלילתית
 בפרבר וקרובי־מישפחה ידידים בין המתפתחת יחסים
 מישל מוריי, חן משתתפים: קליפורניה. במדעת שקט

וךארק. וג׳ואן שקלפורד טד לי,

 — 6.20( הסיד בראי לילדים: סידרה •
 זו אנגלית). מדבר — דקות 25 — 3 ערוץ
 המאה. בראשית באנגליה מתרחשת שעלילתה סידרה
 אביו ואילו מסרב, הבן לפנימיה. בנו את שולח אסיד סוחר
 ימע היו שלטענתו ילחתו. לימי לחזור רוצה שהיה טוען

 המצויה אבדמישאלות של בסיועה ביותר. המאושרים
 ובנו האב מתחלפים דוחת, מזה המישפחה ברשות

 לכל אד אב• — והילד ילד הופר האב כאשר בתפקידיהם,
 לשורה הגורם דבר הקודמת, אישיותו נשארת מהם אחד
צפויה״ לא והתנהגות אי־הבנות קומיות, סיטואציות של

 9.10(האהבה ספינת פופולארית: סידרה •
 אנגלית.) מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ —

 רבה בפופולאריות הזוכה הסידרה מתוך חדשים פרקים
 קפטן של בפיקודו הקבוע הצוות עם העולם, רחבי בכל

הפלגה. בכל המתחלפים והנוסעים סטיובינג,
21,10.83 שישי חם
 — 7.15(דרום צרפת דוקומנטרי: סרט •

 מבט צרפתית). מדבר — דקות 15 — 6 ערוץ
ימיט. של בצרפת והמדע התעשיה הכלכלה, הרוח, חיי על

 — 8.30(ולס אורסון מיסתורין: סידרת •
 סידרת אנגלית). מדבר—דקות 25 — 6 ערוץ

 הטלוויזיה מירקע על ממנו שהוקרנה ומיסתורין מתח
 מיסתורין סיפוח מציג ולס אורסון השחקן הישראלית.

עליו. החביבים בנושאים ואימה

 הים זאב לונדון:
10.03 שעה רביעי, יום

 סיפרי ועוד פוצ׳ו מאת מפוזריק
ילדים.
 בחשכה אור שואה: •

 עברית מדבר — 8.02(
 של משותפת הפקה ודנית).

 והישראלית, הדנית הטלוויזיה
 יהודי הצלת ביום העוסקת
 בדיוק. שנה 40 לפני דנמרק,

 הצלתם את משחזרת המצלמה
 מפיקה דנמרק. יהודי של

קפלנסקי. נעמי ישראלית:
 זאב קולנוע: סרט •
 מדבר — 10.05( הים

 על המבוסס סרט אנגלית).
 ובו לונדון, ג׳ק מאת קלאסי רומן

 עצמו המוצא אדם של סיפורו
 ספינה של סיפונה על שבוי

 רב־חובל שולט שעליה מוזרה,
מת ההפלגה במהלך אימתני.
 הרב־ כנגד מרידה ארגנת
 וולפגאנג הסרט: בימאי חובל.

שטאודה.

 5.32( המילה מובן במלוא
 איש מוחסאן, ערבית). מדבר
 נרדף בתוניס, החי מצליח עסקים
 ומציג לעיר המגיע אדם על־ידי

 מצריים. במישטרת כקצין עצמו
 בפשע מוחסן את מאשים הוא

ותובע בשעתו, ביצע שכביכול

מנעדפזת תוכניות
הישראלית בטלחיזיה *

רביעי ום
19.10

 לילדים: תרבות •
 — 6.00( בראש סיפורים

ה סידרה עבריתו. מדבר
 ונוער. ילדים בסיפרות עוסקת
 הקטנה פדט בתוכנית: הפעם
ק סאנד ג׳ורג׳ מאת ן ארי

 בסלון שיחות של תוכנית
 ששמה אישיות עם ובנעלי־בית,

 על-ידי לפירסום נמסר לא עדיין
 חנינא המפיק: ההגשה. מחלקת

!!!■■החיה■_____________________אמוץ.
21.10

גבר ערבי: סרט •

זום1יו1ו1וי1ו
20.10

 המוזר העוו? תעודה: •
 בת אנגלית). מדבר — 8.30

 ביותר הגדולה הציפור היענה,
 מטר 2מ־ יותר גובהה בעולם,

 עולה שלה הריצה וכושר וחצי
 אינה היא בשעה. ק״מ 60 על

 עליה ואומרים לעוף, מסוגלת
 בחול. ראשה את טומנת שהיא

 שנים שחקר זואולוג של בעזרתו
 בי־בי־סי צילם בת־היענה, את

 מקריין אותו זה, סרט בקניה
אטנבורו. דייוויד
 בדים סיפורי בידור: •

 עברית). מדבר — 9.30(
בהשתת לקולנוע אחרון מגזין
 בתוכנית גורדין. רחל של פותה

 ביל של מקומי גיבור הסרטים
 ברט של בכיכובו פורסייט,

אחרים. וסרטים לאנקסטר,
שותפים מותחן: •

 מדבר — 10.10( לפשע
 על־פי סידרה אנגלית).

 כריסטי. אגאתה של סיפורים
 סיפורו המוצק האליבי בפרק

 בעל־ צעיר ג׳ונס, מונטי של
 של עזרתם את המבקש אמצעים,

 חפץ שהוא מכיוון וטאפנס, טומי
 אלא ובאשה. בהתערבות לזכות

 שונה סוף׳ מגלים שהשניים
לחלוטין.

 בגו דברים דברת: •
עברית*. מדבר 11.00(

24.10
8.03( תהילה בידור: •

אנגלית* ומזמר מדבר —
 ממשיך מידיד עזרה הפרק
 בית־ספר של מסיפוריו ומביא

בניו־יורק. לאמנויות
11.00( זרים מותחן: •

 לא בסרט אנגלית*. מדבר —
 חוליית של סיפורה הולך הכל

 הפר בסקוטלנד־יארד, בלשים
 פשע מעשי וכמה כמה תרת

בתפקי אנגליה. ברחבי מורכבים
 ודניס אנדרסון דון ראשיים: דים

בלאנש.

שי ם שלי
25.10

שחק אינפנטילון: •
 מדבר — 8.03( אותה

 שעשועון עילגת*. עברית
 של המישכל לרמת המתאים

 של בהנחייתו איתן, רפאל אוהדי
טופז. .דודו

 מבט ׳:83 בחירות •
 עברית). מדבר — 9.00(

 לעיריות הבחירות יום סיקור
 ומהלכן המקומיות והמועצות
מורחבת. מבט במהדורת

 מיל־ רוחות סידרה: •
 מדבר — 10.00( חמה

 בסידרה רביעי פרק אנגלית).
המבו המשעממת, המלאכותית

 של עב־הכרס סיפרו על ססת
 העולם מילחמת אודות ווק, הרמן

 המרכזי הגיבור בתפקיד השניה.
מיצ׳ם. רוברט —

 כותרת ׳:83 בחירות •
 מדבר — 11.30( לילה

 ומאוד ראשוני דיווח עברית).
 לעיריות הבחירות של חלקי

 הוועד — המקומיות ולמועצות
 אסר, רשות־השידור של המנהל

 מידגם בניית על תקציב, מסיבות
בעבר. נהוג שהיה כפי בחירות,

 אלה את (המזכירים באנגליה
 העסקנים בין כאשר בישראל),

 חילופים בדבר שמועה פושטת
בממשלה. אפשריים

ראשון יום
23.10

 שבא מה למישפחה: •
 אנגלית). מדבר — 8.15(

 בהפק- למישפחה, כללי מגאזין
סופר. אסתר של תה

מילחמת תעודה: •
 — 9.45( בספרד האזרחים

 וספרדית). אנגלית מדבר
ה תחת בסידרה, רביעי פרק

 והנציונאליס־ פרנקו כותרת
 הישראלי יכול זה בפרק טים.

 שעליהם הקשרים על ללמוד
 הלא־ העולם השקפת מושתתת

 הקיצוני, הימין של דמוקראטית
 להכות החלו מספיחיה שכמה

בארץ. שורשים באחרונה
מלכודת דראמה: •

 אנגלית*. מדבר — 10.30(
 שנכתב וטלוויזיה תיאטרון מחזה
מארטין. ודייב בייקר בוב בידי

שגי יום

אשה פעמים שבע מקלין:
שישי, יום

 על מפעיל הוא הסגרתו. את
 כדי לחצים, ובני־משפחתו מוחלן
מבוקשו. את להשיג
 טובה שעה בידור: •

 ומזמר מדבר — 9.15(
 בידור, תוכנית עברית).

 של בעריכתו וסאטירה ראיונות
גולדפינגר. אהרון
 שבע קולנוע: סרט •

 — 10.15( אשה פעמים
 שיבעה אנגלית). מדבר

 העוסקים קולנועים מערכונים
 מגלמת מקלין שירלי בנשים.

 נשים שבע של תפקידן בסרט
שונות.

שבת
22.10

8.30(בנסון בידורון: •

10.15 שעה

 בפרק אנגליתו. מדבר —
 השלישי, מהסוג מיפגשים

 עצם של הופעתו מסעירה
גטלינג. המושל את בלתי־מזוהה

 לשילטונות כך על מדווח הוא
 של קומדיה ויוצר ולעיתונות,
אי־הבנות.

מטרותיו מותחן: •
 — 10.30( ■אנדרום של

 שלישי פרק אנגלית). מדבר
 חבר של סיפורו שבו בסידרה,
 החוזר מחתרת, בקבוצת לשעבר

 שברח אחרי לארצות־הברית
 עצמו להסגיר ומבקש ממנה,

לשילטונות.
 אדוני כן בידורון: •
 מדבר — 11.15( השר

 אויב טוב הפרק אנגלית).
 את ממשיר זר מאויב מוכר

השילטון מיסדרונות סיפורי
5 8  _




