
 מועדפות תוכניות
הישראלית בטלוויזיה

רביעי ■ום
26.10

 8.02( סוס עד בידור: •
 ולועזית!. עברית מזמר —

 במרכז ולבידור. לפוס מגזין
 המלחין עם ראיון התוכנית

 כן כמו זילבר. אריאל והזמר
 להקת של ממופע קטעים יובאו
זפלין. לאד

 ויביעו ישוחחו הם דתיים.
 לח״ האפשרות על דיעותיהם

 מנחה וחילוניים. דתיים בין קיום
מרגלית. דן הכתב

1וו.ויועיו1
28.10

םרטערבי:מייירחם .•

לאוהבים מקום ומסטרויאני: דאנוואי
10.00 שעה רביעי, יום

מהדורה חדשות: •
 מדבר — 9.00( מורחבת
 מורחבת מהדורה עברית).

 הבחירות תוצאות לסיכום
המקומיות. ולרשויות לעיריות

 מקום קולנוע: סרט •
 מדבר — 10.00( לאוהבים
 אמריקאית אשה אנגלית).

 המפוארת לחווילתה שבה
 לבלות כדי באיטליה, והעתיקה

 האחרונים, חייה חודשי את בה
 שהיא קבעו שרופאים אחרי
 חשוכת־מרפא. במחלה חולה

 רואה היא טלוויזיה בשידור
 איטלקי, מהנדס במיקרה
 חטופה היכרות פעם ?!הכירה

 מטלפנת היא בנמל־תעופה.
 בין המחודשת והפגישה אליו,

 כנה, אהבה מולידה השניים
 בתפקידים ונואשת. עמוקה

 דאנאווי פיי מופיעים הראשיים
מאסטרויאני. ומארצ׳לו

חמישי יום
27.10

העתיד הלם תעודה: •
 אנגלית). מדבר — 9.30(

 על המבוסס סרט־תעודה
 טופלר, אלווין של רב־המכר

 שחווה שונים נושאים הבוחן
 השינוים קצב המודרני. הארם
 האדם בידי ואין ביותר, מהיר

 זה בקצב לעמוד הכלים
 הוא האדם עימו. ולהתמודד

 המודרנית לטכנולוגיה קורבן
 ותגובותיו פיתח, עצמו שהוא

 ובניכור במתחים מתבטאות
 בתור מופיע וולס אורסון חברתי.

 בו הסרט, אורך לכל מספר
נישואים הנושאים: נדונים

 בקבוצות, חיים קבוצתיים,
 גנטי, לפיקוח קודים תיכנון
ועוד. ילודה תיכנון
לפ שותפים מותחן: •
אנ מדבר — 10.20( שע

המבו מותחנים סידרת גלית).
 אגאטה של סיפוריה על ססת

 על להערים בפרק כריסטי.
 וסטפאנס טומי מגיעים המלך,

 מודעה של פיענוח בעיקבות
 שבו למועדון־לילה בעיתון,
רצח. מתרחש

מיפגשים עימות: •
עבריתו. מדבר — 11.10
 שבה דרשבועית, סידרה

 מקור־ברוך תושבי מופגשים
ושאינם דתיים — בירושלים

, 42 _ _

 ערבית). מדבר —5.32(עלי
 בצרפת, ללמוד נוסע עסאם

 וידידיו קרוביו הפצרת ולמרות
 לילה עם להתארס מוכן אינו הוא
 התומכת לילה נסיעתו. ערב

 ררך מחפשת במישפחתה,
 לחמדי ונישאת יותר טוב לעתיד

 היא מהרה עד והעשיר. המבוגר
טעות. מקח עשתה כי מגלה
הבי מופע בידור: •
 — 9.15( המלכותי דור

 הבידור מופע אנגלית). מזמר
 25 הסוקר הבריטי, המלכותי

בברי פופולארי בידור שנות
המח של בהשתתפותם טניה,

הצלליות לולו, דונובן, פשים,

העתיד הלם טופלר:
9.30 שעה חמישי, יום

 ורקדני ריצ׳ארד קליף עם
 מוליין הפריסאי מועדון־הלילה

רוז׳.
 קולנוע: סרט •

 מדבר — 10.25( החמנייה
 איטלקיה ג׳יובנה, איטלקית).

 לקבל מוכנה אינה צעירה,
 שבעלה העובדה את בהכנעה
 הרוסית מהחזית שב אינו אנטוניו

 השניה. מילחמת-העולם תום עם
 כדי לברית־המועצות יוצאת היא

 סופיה מככבים: בעלה. את לאתר
מאסטרויאני. ומארצ׳לו לורן

29.10
8.30 בנסון בידור״: •

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
26.10.83 רביעי יום
 — 9.45(עוואד אבו שכונת למישפהה: •

 סידרה ערבית). מדבר — דקות 40 — 3 ערוץ
 מישפחה של חייה על מקומית, בהפקה קומית־סאטירית

 בעל־ שהוא העמידה, בגיל אב הכוללת עירונית,
 בוגרים. ילדים ושני עקרת־בית אם השכונתי, בית־הקפה

היום־יום. מחיי אירוע מתרחש• פרק בכל
 סט־ היל דרמאתית: מישטרתית סידרה •
 — דקות 50 — 6 ערוץ — 10.15(בלוז ריט

 מתרכזת האמריקאית הסידרד, אנגלית). מדבר
 במיזרח גדולה עיר של בעייתי ברובע שוטרים בחבורת

 נקלע פרלו פרנק המישטרה. תחנת מפקד ארצות־הברית.
 מייקל בסידרה מככבים קשים. למצבים תפקידו עקב

המל. ורוניקה טרבנטי. דניאל קונרד.
27.10.83 חמישי יום
 — 3 ערוץ — 9.50( השבוע: מחזה •

 מקרינה זו בשעה שבוע מדי ערבית). מדבר
 הופעה בעת שצולמה הצגת־תיאטרון הירדנית הטלוויזיה

 שחקן כל מחייבים המצרי התיאטרון גינוני בקאהיר. חיה
 על הראשונה הופעתו בעת הקהל לעבר קידה לקוד

 לשמש היכולות כפיים. במחיאות מגיב והקהל הבימה,
 מהנה בידור שלו. הפופולאריות מידת לגבי אמת־מידה

ערבית. ליודעי
 —10.15(אמריקאי קולנוע פרט קולנוע: •

 זו בשעה שבוע כמדי אנגלית). מדבר — 6 ערוץ
 קולנוע סרט הלועזי בערוץ הירדנית הטלוויזיה מגישה

 למועד סמוך עד בסוד נשמרים שפרטיו יחסית, הדש
הקרנתו.

28.10.83 שישי יזם
 — 2.20(ואשתו תאקר בלשית: סידרה •
אנגלית). מדבר — דקות 50 — הערוצים שני

 וזוגתו מטסון תים השחקן עם משעשעת סידרתימתח
 שגי בתור היקס. קתרין השחקנית לסידרה ושותפתו

 לפיתרון שונים אגשים של לפניותיהם הנענים בלשים
 במשימותיהם: תאקר הזוג לבני עוזרים שונות. תעלומות

הסיאמית. וחתולתם ברי) (ברברה האישה אס
 — 10.15(ואיטתו הארט מתח: סידרת •

 אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 סטפני של בכיכובם והפופולארית, הקלילה סידרת־המתח

 ומאוהב עשיר אמריקאי כזוג וגנר, ורוברט פאוארם
בלשיות. תעלומות הפותר

29.10.83 שבת יזם
 ערוץ — 6.30(מספיק זה שמונה קומדיה: •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 3
 ילדים. שמונה הפוגה מישפחה אודות וחביבת משעשעת

 אשה לעזר־כנגדו לוקח הוא מאשתו, מתאלמן כשהאב
 נוצרים זה רקע על הבוגרות. בנותיו בגיל כמעט צעירה
משעשעים. מצבים
9.00(כוה של דיוקן דוקומנטרית: סידרה •

 אנגלית). מדבר — דקות 30 — 6 ערוץ —
 מעמיק ותחקיר מידע על המבוססת אמריקאית, סידרה

 מפרקיה פרק בכל העוקבת טיימס, ניו־יורק כתבי של
 בעיצוב חלק שלקחו פוליטית אישיות או מדינאי אחר

 קנרי, צ׳רצ׳יל, דזדגול, כגון: ארצם, של ההיסטוריה
וכו׳. סטאלץ

30.10.83 ראשו! מם
 — 9.10( המצודה דרמאטית: סידרה •

ת 50 — 6 ערוץ  דרמה אנגלית). מדבר — דקו
 ,19ה־ המאה בראשית באנגליה המתרחשת אנושית

 דרכו, בראשית רופא של הפנימי המאבק את המגוללת
 ביושר מחלות למגר האנושי האתגר בין הקונפליקט

הקיום. מילחמת על המאבק ומאידך ובתום.
31.10.83 שגי יום
6.30(ומיגהגיהם חיים בעלי טבע: סידרת •

אנגלית). מדבר — דקות 50 — 3 ערוץ —
 על מאלף שיעור המגישה ביופיה, מרהיבה סידרת־טבע

 מילחמתם התרבותם, דרכי מזונם. חייהם: ואורחות החיות
הלאה. וכן הקיום על

6 ערוץ — 9.10(אסטור ננסי ביוגרפיה: •
 אנגלית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 —

 ננסי של חייה סיפור את המביאה הבי.בי.סי, בהפקת
 שהפכה מווירג׳יניר* ויפה צעירה אשת־רוח — אסטור
 למען ונלחמה בהיסטוריה, הראשונה הפרלמנט חברת
הנשים. זכויות
שי חם 1.11.83 שלי
 ערוץ — 8.30(היי די היי קומית: סידרה •

 קומית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6
 על״ירי המנוהל במחנוהנופש, המתרחשת אנגלית

 ג׳פרי קמברידג', מאוניברסיטת שפרש פרופסור
 אקדמאים עם לעבוד המורגל קאדל). (סימה פיירברדר

במהנה־הנופש. והצוות הנופשים ביחסי רגיל ואינו

 זה בפרק אנגלית*. מדבר —
קייטי. של החבר על

מטרותיו מותחן: •
— 10.30( אנדרום של

הרבי בפרק אנגלית). מדבר
 סיפורה קטלנית, שתיקה עי,
 לניו־יורק שהגיעה צעירה של

 למעשה עדה והיתה מאירלנד
 הרוצחים, מנקמת מפוחדת רצח.

 את מלמסור הצעירה נמנעת
למישטרה. עדותה
אדוני כן, סאטירה: •

בעברית). פרשנות —
 ישיר בשידור כדורגל מישחק

 בין בלומפילד מאיצטדיון
 ופורטוגל, ישראל נבחרות

 הקדם־ הטורניר במיסגרת
אולימפי.

 טלוויזיה: שבועון •
 מדבר — 8.15( שבא מה

 טלוויזיה שבועון עברית).
 סופר אסתר בהפקת חי, בשידור

כהנוביץ. ודינה
מילחמת תעודה: •

המלכותי הבידור מופע
9.15 שעה שישי, יום

 מדבר — 11.15( השר
 חיים איכות הפרק אנגלית).

 שהיה הצלחות שכולו יום מתאר
 אילולא השר, על לעבור עשוי

 סר מזכירו, של מעורבותו
האמפרי.

ראשון יום 11 שבת
30.10

5.30 כדורגל ספורט: •

 — 9.40( בספרד האזרחים
בפרק אנגלית•. מדבר
 מתואר המהפכה, בכור החמישי

 קבוצות ניסו שבו ניסיון,
 את להגשים רפובליקניות

 ניסיונות שלהם. האידיאולוגיות
 הלחימה יכולת על שהשפיעו

 שהחל הרפובליקני, הצבא של
כישלון. כישלודאחרי נוחל
מזון דן דרמה: •

 מדבר — 10.30( כלבים
 משאיות נהגי שני אנגלית).

מזון בהובלת עוסקים באנגליה

 כל עושה לשבוע אחת לכלבים.
 ובאחת ארוכה, דרך מהם אחד

 הם הדרו אם על מפגישותיהם
 בילוי מקום על לזה זה ממליצים

מגוריהם. שבעיר ומבטיח, נעים

שני יום
31.10

8.02( תהילה בידור: •
אנגלית). ומזמר מדבר —

 המביאה בסידרה אחרון פרק
 בניו־ לאמנויות בית־ספר מהווי
 להיכנס הכותרת תחת יורק,

לנעלי.
10.45( זרים מותחן: •

בפרק אנגלית). מדבר —
 של שיגרתי ליווי ומסוכן חמוש
 לונדון, מישטרת אל השוד

 ורצח. חבלה במעשי המסתיים
 חוקרים וויליס בולמן •החוקרים

המיקרה. את

1שליש ם0

1.11
 אותה שחק בידורון: •

 עברית מדבר — 8.02(
 בידור שעשועון עילגת).

 לאפס, מתחת אי־קיו לבעלי
טופז. דודו בהנחיית

 מי־ רוחות סידרה: •
 מדבר — 10.10( לחמה

 סכרינית המחזה אנגלית).
 שחיבר רב־המכר של לטלוויזיה

ווק. הרמן
 שוובל אדון דיוקן: •

 עברית מדבר — 11.00
 האמן של דיוקנו ואנגלית).

 המעלה שוובל, איוון הירושלמי
 בנוף תנ״כיים נושאים באחרונה
ירושלים. של המודרני


