
מומלצות תוכניות .
שראלית בטלוויזיה הי

רביעי יום
9.11

 8.02( סוס עד בידור: •
 עברית ומזמר, מדבר —

 התוכנית במרכז ואנגלית).
 הכל להקת עם שיחה הפעם
 הזמר של קטעים חביבי, עובר

 עם וראיון ג׳ואל כילי האמריקאי
 אהוד מנחה: רום. דיאנה הזמרת

מנור. י

שיען• יום
11.11

 איש קולנוע: סרט •
 מדבר — 9.15( היה נובל

 ג׳ו הכימאי של סירטו אנגלית).
 קירק של בכיכובו מאנקייביץ׳

 הנרי 'לצידו כאשר דאגלס,
 עימות על מספר הסרט פונדה.

 נאור, ושריף ערמומי שודד בין
איש, על סומך שאינו השודד,

בראוורמז ביי.ביי. וניומן: ארדן
10.05 שעה רביעי, יום

1

 ביי. בי, קולנוע: סרט •
 מדבר —10.05(בראוורמן

 הכימאי של קומדיה אנגלית).
 הרומן על המבוססת לומט, סידני

 וואלס מאת עת בטרם לקבר
 סאטירה הוא הסרט מארקפילד.

 היהודית הבורגנות על
 חבורת על מספר והוא בניו־יורק,

 לצאת המתכוונים ידידים
 סופר משותף, חבר להלוויית

 הם בדרכם לעולמו. שהלך י
 משעשעת, בהרפתקה מסתבכים
 דבר, של בסופו אותם המוליכה
 בין הלא־נכונה. להלוויה

 ג׳ק סיגל, ג׳ורג׳ המשתתפים:
 לאמפרט זוהרה קינג, אלן וארדן.

ואלתר. וג׳סיקה

ש יום חמי
10.11

 אולפן: תוכנית •
 — 9.30( בדים סיפורי
 במרכז עברית! מדבר

 הבימאי של דאנטון התוכנית
 מישחקי ואידה, אנדז׳י

 בדאהם, ג׳ון של מילחמה
 ינאי צבי של סבילה בהנחייה

גורדין. רחל של ודוחה
שותפים מותחן: •

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

 שם כריסטי. אגאטה של סיפוריה
התרח הכומר. של ביתו הפרק
 בביתה קורות מוזרות שויות

 של בתו מוניקה, של המבודד
 של במישררם מבקרת היא כומר.
 מהם ומבקשת וטאפנס טומי

לחקור.
 אולפן: תוכנית •

 מדבר — 11.00(מיפגשים
 מפגישה התוכנית עיברית).

 בחברה שונות קבוצות
 — השאלה והפעם הישראלית.

 מדינת של גבולה עובר האם
 והקביעה הירקון? ברחוב ישראל

 מזילה אינה תל־אביב כי —
 ישוחחו אלה נושאים על דמעות.
 אנשי עם מעלות העיירה תושבי

 דן הכתב מנחה תל־אביב. צפון
מרגלית.

 המקום על בסוד לשמור מנסה
 בשוד שהשיג שלל הסתיר שבו
 הפך כיצד מתאר הסרט נועז.

 האסירים למנהיג השודד
בבית־הכלא.

קונצרט מוסיקה: •
— 11.101 בהרווארד

היה נוכל איש דאגלס:
9.15 שעה שישי, יום

 ולאדו הפסנתרן מוסיקה).
 שופן, מיצירות מנגן פרלמוטר

וראביוסי. ראבל

ת ב ש
12.11

אשת חדשה: סידרה •
מדבר — 5.32( חיל

 אחר העוקבת סידרה אנגלית).
 דיאנה הבלשת של הרפתקותיה

 למשימות הנשלחת פרינס,
 בכוחות ניחנה דיאנה שונות.

 להתגבר לה העוזרים עליונים
 ביצוע במהלך קשים מצבים על

 מוות הראשון הפרק משימותיה.
בתחפושת.

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

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
9.11.83 רביעי יום
6.10(החלל מן פולשים אנימציה: סידרת •
ערבית). מדבר — דקות 20 — 3 ערוץ —
 דמויות האנימטור. של הטובה הדמיון כיד בדיוני מדע

 כוכבים בין מסעות שונים, מכוכבי״הלכת משונות
בחלל. אכזריות ומילחמות

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

 והגבר, הנערות שתי עם המוצלחת הקומית הסידרה
 השמרן(נורמן בעל־הבית ועם בדירת״סטודנטים, הגרים

לינדלי). העוקצנית(אודרה ואשתו פל)
10.11.83 חמישי יום

— 3 ערוץ — 7.00(חכה חשוב חידון: •
 בהפקת תוכנית ערבית). מדבר — דקות 60

 הנערכות תחרויות של שעה המגישה הירדנית, הטלוויזיה
 כגון יקרי־ערו פרסים עם שונים, מוסדות עובדי בץ

 התוכנית מגיש ועוד. מקררים לחו׳׳ל, טיסות טלוויזיות,
 והפופר המוצלחים המגישים אחד שאהין, ריפעת הוא

הירדנית. בטלוויזיה לאריים
 האהבה ספינת קומית־רומנטית: סידרה •

 מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ — 9.10(
 בכל הפופולארית בסידרה חדשים פרקים אנגלית).

 מארחים הצוות אנשי ושאר סטיובינג קפטן העולם.
בחייהם. ומתערבים נופשים, בספינתם

11.11.83 שישי 01י
 הנסתרת המצלמה משעשעת: סידרה •

אנגלית). מדבר — הערוצים שני — 1.15(
 סיטואציות על הבנויה אמריקאית טלוויזיה סידרת

 של ליבם וטוב תמימותם ניצול תוך ומצחיקות, מפתיעות
 בהנחייתם באולפן, קהל בפני מוגשת התוכנית אנשים.

ג׳ורג׳. ופילים פנט אלן של
 60 — הערוצים שני — 3.20(כדורגל: •

 הלאומיות הליגות מן נבחרות כדורגל תחרויות דקות).
ובגרמניה. באנגליה

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

 הטלוויזיה מירקע על בזמנו שהוקרנה ומיסתורין, מתח
 מיסתורין סיפורי מציג וולס אורסון השחקן הישראלית.

עליו. החביבים בנושאים ואימה
12.11.83 שבת יום
6 ערוץ — 8.30(מ־א־ש קומית: סידרה •

 מקאברי הומור אנגלית). מדבר — דקות 25 —
 המתרחשת אמריקאית בסידרה והרוגים, פצועים על

 שיגרת את ומתארת קוריאה, במילחמת שדה בבית־חולים
 לנגד ואחיות רופאים בין הנרקמים והרומנים החיים,
 בסידרה: מככבים גוססים. אמריקאים חיילים של עיניהם

סוויפט. ולורטה מורגן הרי פארל, מייק אלדה. אלן

13.11.83 ראשון יזם
5.35( החיות עולם דוקומנטרי: מישדר •

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

אמריקה. או אסיה אפריקה, מיערות חיה
 — 8.30( השר כבוד כן קומית: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ
 במיסדרונות המתרחשת הבי־בי־סי, בהפקת קומית

 פול (השחקן האקר ג׳יימס אנגליה. בממשלת השררה
 רפורמות להכניס מנסה מינהל. לענייני השר אדינגטון)
 בהתנגדות נתקל הוא אך המינהלה, במישרד ושינויים

מזכירו. מצד
14.11.83 שני יום
— 6 ערוץ — 7.15(היום ספורט ספורט: •

 המגישה תוכנית צרפתית). מדבר — דקות 15
 בצרפת החולף בשבוע הספורט מאירועי לקט לצופה

ובעולם.
6 ערוץ — 8.30(בנסץ קומית: סידרה •

 נוספים פרקים אנגלית). מדבר — דקות 25 —
 בנסון: בתפקיד ביתו. ומנהל המושל על הקומית בסידרה
גיום. רוברט
15.11.83 שלישי יום

 — 7.15( היום צרפת דוקומנטרי: סרט •
מבט צרפתית). מדבר — דקות 15 — 6 ערוץ

ימינו. של בצרפת והמדע התעשיה הכלכלה, הרוח, חיי על
 —10.15(לנדינג נוטס עלילתית: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 ידידים בין המתפתחת יחסים מערכת על עלילתית

 קליפורניה. במדינת שקט בפרבר מישפחה וקרובי
 האמריקאית, לורימר חברת על־ידי הופקה הסידרה

 בסידרה עוקבים אנו ואכן דאלאס. הסידרה את שהפיקה
 אחרי יואינג מישפחת של האמצעי הבן של עתידו אחר זו

 השחקן יואינג ג׳רי בתפקיד לצמיתות. דאלאס את שעזב
 השחקנית יואינג לבית הכלה ובתפקיד שקלפורד, טד

ארק. וון ג׳אן

 בנסון, בלבד. לגברים ערב
 מתכנסים הגברים ושאר המושל

 תוך בלבד, גברים של לערב
 איגרוף. בתחרות לצפות כוונה

 אל בדרכו מוער האלוף אך
 הבית ובני מבוטל הערב הזירה,

 למישחק הערב את מנצלים
 בענייני בטלה ולשיחה קלפים
נשים.
מטרותיו מותחן: •
— !0.30( אנדרום של

 שישי פרק אנגלית*. מדכר
 כוכב־ השנה. רוצח בסידרה
 שחקן לפרס המועמד כדורגל,

 מעורב שהוא חשוד השנה,
 אנדרוס מייק ואונס. רצח בניסיון

העובדות. את לחשוף מנסה
סריטית סידרה •

 11.15(הפוך כמבט חדשה:
 קומדיה אנגלית). מדכר —

 על המבוססת ושנונה, מטורפת
 ומקומות אנשים על מערכונים
 ארבעה של צוות עם בחדשות,
 בריטית אישיות שום שחקנים.

לעג, מפני מחוסנת אינה

הב בטלוויזיה בכירות מדמויות
 המלוכה, במישפחת וכלה ריטית
ופו מיקצועיים איגודים מנהיגי

 אנשי ארבעת בכירים. ליטיקאים
 פמלה אטקינסון, רואן הצוות:

 ומל רוס־ג׳ונס גריף סטיבנסון,
 פרסי בכמה זכתה הסידרה סמית.

 הכסף ורד ביניהם טלוויזיה,
מונטריי. בפסטיבל

ר>זשון יום
13.11

 טלוויזיה: שכועון •
 מדסר — 8.151 שבא מה

 יגאל משוחח במישדר עברית).
עם לוסין האש) (עמוד

 יצחק לשעבר נשיא-המדינה
 של מזכירו גם שהיה מי נבון,

 הסרט יוקרן כן כמו בן־גוריון.
 דויד שביים בראשית חתן

גרינברג.
 11.001 קוג׳אק מותחן: •

נוסף פרק אנגלית). מדבר —

 של בכיכובו המותחנים בסידרת
סאבלס. טאלי

0חז1וח;־
14.11

ספינת בידור: •
 מדבר — 8.03( האהבה

 הטלוויזיה תוכנית אנגלית).
 מהווי המביאה הפופולארית

 שייט, במסעי הנוסעים
 בעקבות הפרק באוניית־פאר.

ב׳. חלק מלורי
9.30( מונית סידרה: •

 הפרק אנגלית). מדבר —
 עוד מביא אלכסיי של הרומן

זו. גרועה בסידרה פרק
11.11( זרים מותחן: •

 הפרק אנגלית). מדבר —
 ממשיך בוכים. אינם ליצנים

 הבריטית המותחנים סידרת את
 המישטרה של מיוחדת יחידה על

 מסדרות אחת האנגלית.
המעולות. המותחנים

שליש■ יום
15.11

שחק אינפנטילון: •
 מדבר — 8.03( אותה

 בידור תוכנית עיברית).
טופז. דודו בהנחיית

רוחות סידרה: •
 מדבר — 9.30( מילחמה
 הגלות כאורך סידרה אנגלית).

 השניה. מילחמת־העולם על
 בארצות־ הקרנתה בראשית

 בשעות הסידרה הוקרנה הברית
 מהרה ועד שידור, של שיא

השידור. שעות לשולי נדחקה
 10.50 ז׳אז מוסיקה: •

 תוכנית מוסיקה*. —
 צ׳יק למתופף המוקדשת
האמילטון.

הפוך במבט וממית: סטפנסון אטקינסון, רייס־ג׳ונם,
11.15 שעה מוצאי־שבת,
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