
 מומלצות תוכניות
שראלית בטלוויזיה הי

4

רביעי יום
16.11

 להיט עוד בידור: •
 אנגלית). מזמר — 8.02(

 והפעם לועזיים להיטים מיבחר
 פול כביצוע והישארי י חיזר
 של חדשנית אהבה יאנג,

 של מטורפת בואי, דיוויד
ועוד. סם־בלו מיילל

 זייפנים כנופיית לחשוף שים
 הגבוה, החברה בחוגי הפועלת

 הוא התככים מוקד כאשר
 אופנתי. הימורים מועדון

 בגו דברים שיח: •
 עברית). מדבר —11.15(

 המתארח דו־שבועי, מישדר
 והגות, אנשי־רוח של בבתיהם
ד מראיין  עם שביט. יעקוב ר
 דוברות על־ידי הפירסום מסירת
 היה לא עדיין השידור, רשות
בתוכנית. המרואיין מיהו ברור,

הזקן בחול של השמינית אשתו קולבר:
10.05 שעה רביעי, יום

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
16.11 רביעי יום
6 ערוץ — 6.00(שירים צרפתי: בידור •

 הבידור תוכנית צרפתית). מזמר — דקות 60 —
 צרפתיים אמנים מופיעים שבה בצרפתית, המישדרים של
מרהיבות. תפאורות רקע על

 סטריט היל דרמתית: מישטרתית סידרה •
 מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ —10.15(בלוז

 תחנת — אמריקאית מישטרתית סידרה אנגלית).
 דמויות ארצות־הברית. במיזרח בעייתי ברובע מישטרה

 של ויחסיהם בעיותיהם, למישטרה, המובאות יוצאות־דופן
 עקב נקלע, פרלו, פרנק התחנה, פקד ופושעים. שוטרים
 מייקל בסידרה משתתפים קשים. למצבים תפקידו,
המל. וורוניקה טרבנטי דניאל קונרד,

17.11 חמישי יזם
 — 6.20( הפוך בראי לילדים: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 3 ערוץ
 לאבן־ הודות המאה. בתחילת באנגליה המתרחשת
 מתמלאות המישפחה, ברשות שמצויה מישאלות
 לו שזכורים ילדותו, לימי לחזור האב מישאלות

 המצב ורציני. בוגר לבן־אדם הופך הבן ואילו כמאושרים,
 אי־הבנות קומיות, סיטואציות של שורה יוצר החדש

 לתפקד הבן ועל האב על המקשות חדשות, ובעיות
החדשה... אישיותם עם הקודמת בסביבתם

10.15( אמריקאי קולנוע סרט קולנוע: •
 מוקרן שבוע מדי אנגלית). מדבר — 6 ערוץ —

 שחקנים עם השבעים משנות יחסית חדש סרט זו בשעה
ידועים.

16.11 ששי 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(ואשתו הארט בלשית: סידרה •
פרק אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ

 וסטפני וגנר רוברט של בכיכובם הוותיקה בסידרה חדש
 יפי־התואר, הזוג בני ואשתו. הארט בתפקידי פאורס,
 מצוא, לעת כבלשים משמשים הרב, הרכוש ובעלי

והומור. מתח בתוכה המשלבת בעלילה
19.11 שבת יום
9.00(בוח של דיוקן דוקומנטרית: סידרה •
אנגלית). מדבר — דקות 30 — 6 ערוץ —

מעמיק ותחקיר מידע על המבוססת אמריקאית, סידרה
.......................1 ■ 1

 אחר פרק בכל העוקבת טיימס, ניו־יורק כתבי של
 וגורמים אישיותו חייו, — מפורסם מנהיג או מדינאי

 של ההיסטוריה בעיצוב והחלטותיו מעשיו על שהשפיעו
ואחרים). סטאלין קנדי, ארצו(היטלר,

20.11 ראשו! יום
 — 6.00( הגמדים אי לילדים: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — ערוץ*
 בים ספינתם שנטרפה אנשים חבורת על משעשעת

 הם אליו. הגיעה לא שהקירמה שכוח־אל, לאי והגיעו
 הם באי, שצומח מסויים מצמח שאכלו אחרי לגמדים הפכו

 להפכו כדי לאי מישלחת של לבואה עד באושר חיו
חייהם. מהלך את ושיבשה לאתר־תיירות,

 — 9.10( המצודה דרמתית: סידרה •
 על סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — ערוץ
 המאה בתחילת דרכו בראשית אנגלי רופא של מאבקו

 תושביה שרוב אנגלית בעיירה המחלות למיגור 19ה־
 תנאי לשיפור המיכרות בבעלי ומאבקו במיכרות. עבדו

הכורים. עבודת
21.11 שד יזם
9.00( מפורסמים ציורים מאה אמנות: •
). אנגלית מדבר — דקות 10 — 6 ערוץ —

 מפורסמים ציירים 100 של יצירותיהם את הסוקרת סידרה
האנושות. בתולדות

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

 יניה מדרג׳ ויפה צעירה אשת־רוח של חייה על בי־בי־סי
 זכויות למען ונלחמה במוסכמות שמרדה הרל), (ליזה

 בעלה בסיוע — הצליחה ושם לאנגליה עברה היא הנשים.
 הפרלמנט לחברת להפוך פוקס) (ג׳יימס אסטור ולדורף

באנגליה. הראשונה
22.11 שלישי יום
 אנו שבו העולם דוקומנטרי: מייטדר •

 מדבר — דקות 25 — 3 ערוץ — 6.35(חיים
 תופעות־ ומסבירה המנתחת בריטית סידרה אנגלית).

כדור־הארץ. פני על שונות טבע
 ערוץ — 8.30(היי די היי קומית: סידרה •

 אנגלית סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6
 שפרש פרופסור על־ידי המנוהל במחנה־נופש, המתרחשת

 לעבוד המורגל קאדל), קמברידג׳(סימון מאוניברסיטת
 והצוות הנופשים ביחסי רגיל ואינו אקדמאים עם

 רבות, קומיות סיטואציות יוצר הדבר במחנודהנופש.
הנופשים. ובין ובינם עצמם, ובין הצוות אנשי בין בעיקר

 אשתו קולנוע: סרט •
 הזקן כחול של השמינית

אנג מדבר — 10.05(
 של קלאסית קומדיה לית).

 בקולנוע הגדולים הבימאים אחד
 סיפור זה לוביץ׳. ארנסט —

 אמריקאי מיליונר על רומנטי
 צרפתי אציל של בבתו המתאהב

 המיליונר מנכסיו. שירד
 את לשאת מחליט האמריקאי
 אך לאשה, המקסימה הצרפתיה

 לצרפתיה נודע האחרון ברגע
 כבר נשוי היה לעתיד שבעלה

 מחליטה היא לכן פעמים. שבע
 קשים. בתנאים רק לו להינשא

 מופיעים הראשיים בתפקידים
 קולבר קלודט קופר, גארי

ניבן. ודיוויד
 אלגרו המדריגל: רביעיית

9.30 שעה חמישי, יום

 בפרק אנגלית). מדבר —
 בנסון מקבל היוחסין אילן

 זכה כי לו המבשר מיברק
 את להוכיח שעליו אלא בירושה,
 מתחיל כך לניפטר. קירבתו

שורשיו. אחר לחפש בנסון
מטרותיו מותחן: •
 — 10.30( אנדרום של

 שביעי פרק אנגלית). מדבר
 החיה הכותרת תחת בסידרה,

 בחנות מזהה אשה מאתונה.
 מאתונה, שנמלט אדם כולבו
 רבים, פשעים שם שביצע אחרי

 חדשה. בזהות בניו־יורק וחי
 הפושע את לגלות מנסה אנדרוס

 משתייך. הוא שאליה הרשת ואת
מאיימת טרוריסטים חבורת

חחיש יום
17.11

 מוסיקה: בידורון •
 מדבר — 9.30( אלגרו

 יצחק של תוכניתו עברית).
 ושובבו־ שעשועים ובה שימעוני

מוסיקה. יות
 ל־ שותפים מותחן: •

 מדבר — 10.25( פשט
 הרשרשן הפרק אנגלית).

 המבוססת הסידרה את ממשיך
 אגאתה של סיפוריה פי על

מתבק־ וטפאנס טומי כריסטי.

תמליץ
ס ל ו ע ה ה ו ג

 הבא, נדטבוע החל
ומתכו תבניתו תשונה

 המישדרים, לוח •טל נתו
 העולם בהמלצות ותתמקד

 4( הרדיו למישדרי הזה
הלי והטלוויזיה רשתות)

והבללית. מודית

שיש• יום
18.11

 טובה שעה בידור: •
עברית). מדבר — 9.15(

 בהנחיית וראיונות בידור תוכנית
שליו. מאיר
 שבד קולנוע: סרט •

 —10.15(זרה בעיר עיים
 המבר סרט אנגלית). מדבר

 שאו אירווין מאת רומן על סס
 שעבר שחקדקולנוע, על ומספר
 מאושפז והיה חמור נפשי משבר
 נהג שעימו הבימאי מה. לזמן

 להשתתף אותו מזמין לעבוד,
 כאשר באיטליה. המצולם בסרט
 הצילומים, לאתר השחקן מגיע

 ומציאות שהבטחות לו מתברר
לחלו שונים דברים שני הינם
 עולם עם נפגש הוא כאן טין.

להת המנסים מהוליווד, הגולים
 הסרטים תעשיית בשולי קיים

ה הזולות הקולנוע ובהפקות
 פוגש הוא באיטליה. נערכות

 בתפקיד לשעבר. באשתו גם
 ולצידו דאגלס קירק הראשי

צ׳א־ סיד רובינסון, ג׳י אדוארד

1111 ..............1 י ... ............................ —

 זרה בעיר שבועיים ודאגלם: רובינסון
10.15 שעה שישי, יום

 האמיל־ וג׳ורג׳ לביא דליה ריס,
 מינאלי. וינסנט בימאי: טון.
.1962 ייצור שנת

שבת
19.11

8.30(בנסון בידורון: •

 את שגילתה האשה את לרצוח
הפושע. זהות
ה במבט קומדיה: •
 מדבר — 11.15( פוך

במהדו לא הפרק אנגלית).
 ,9 השעה של החדשות רת

 סידרי על ומלגלג ממשיך
 באי־ והפעם הבריטית, החברה
. הישראלית. לחברה דימיון

ראשון יום
20.11

הסו אילוף דראמה: •
 — 10.30( א׳ — ררת

 ראשון חלק אנגלית). מדבר
 מאת התיאטרון יצירת של

 ב־ העוסקת שקספיר, ויליאם
 שהוצגה כפי מאבק־המינים,

 הקנדי, סטראפורד בפסטיבל
הקנאדית. הטלוויזיה ריבי

111*111!
21.11

הא ספינת בידור: •
 מדבר — 8.03( הבה

המ התינוק הפרק אנגלית).
 מהרפתקות ומביא ממשיך עורר

מתחי שסיפוריה האהבה, ספינת
עצמם. על לחזור לים
 10.50(זרים מותחן: •
 הפרק אנגלית). מדבר —

 אחרות ומעשיות אצבעוני
 הרפתקותיה את ממשיך

 מישטרה יחידת של המעולות
באנגליה. מיוחדת

שליש• יום
22.11

שחק אינסנטילון: •
 מדבר — 8.04( אותה

 דודו בהנחיית חידון עברית).
טופז.
 מיל• רוחות סידרה: •

 מדבר — 10.10( חמה
 בסידרה שמיני פרק אנגלית).

המב מיצ׳ם רוברט של בכיכובו
 הסרטת לצורך אלה בימים קר

בישראל. סרט
רביעיית מוסיקה: •

מו — 10.50(הסכסופון
קונצרט. סיקה).
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