
מועדפות תוכניות
רביעי יום

1 1 .1
6.45(מחשבים מדע: •

ערבית). מדבר
 חידושים התוכנית במיסגרת

 של סיפורה יובא והמצאות
 המחשבים: בעולם חדשה מהפכה

המשו החמישי, מהדור מחשבים
 המחשבים מכל יותר כללים

 אחת ובעונה ובעת שידענו,
ולהפ לתיכנות בהרבה פשוטים

עלה.
 להיט עוד בידור: •

באנגלית). מזמר—8.02(
 להיטים מיבחר בתוכנית

 בביצוע וידיאו, וסירטי לועזיים
 המתגלגלות האבנים להקות

ויוריתמיקס.

 משלושת אחד כל רווקים.
 ליבה. את לכבוש מנסה הגברים

 שמחלת־ אלא נור. הוא בה הזוכה
 על מעיבה לקה שבה השחפת
האושר.

התנה קולנוע: סרט •
 10.15( בלתי־הולמת גות
 עלילתו אנגלית). מדבר —
 בהודו, מתרחשת הסרט של

.1870 בשנת

14.1
שלו קומית: סידרה •
 — 8.30(אחת בדירה שה

 על בפרק אנגלית). מדבר
 נשארת לסמוך אפשר גיאנט
לטכנאי לחכות כדי בבית ג׳אנט

המלכה על התקפה וסינאטרה: ליזי
10.05 שעה רביעי, יום

 התקפה קולנוע: סרט •
 — 10.05( המלכה על

שור סיפור אנגלית). מדבר
 קבוצת על-ידי מודרני ים

 צוללת המעלים הרפתקנים,
 הים מקרקעית טבועה גרמנית

 את לשדוד תוכנית ורוקמים
 מרק מרי. קווין אוניית־הפאר

 קצץ־ סינאטרה), בריטיין(פרנק
 לאנגלי, ולינק לשעבר, צוללת
 להשכרה, לסירת״דיג שותפו

בחובות. שקועים

חמיש יום
12.1

 טלוויזיה: י סידרת •
 — 10.10( פרון אוויטה
שלישי פרק אנגלית). מדבר

 בסיררה פרקים מתוך'ארבעה
 רעיית של חייה על המבוססת

 אוויטה לשעבר, ארגנטינה רודן
 פרון אוויטה זה בפרק פרון.

 שבידיה, מהכוח ליהנות מתחילה
 חואן הנשיא אשת־נשיא. בהיותה

 בראש לעמוד אותה ממנה פרון
 של והצדקה הרווחה שירותי

 כלי־התיקשורת כלפי ארגנטינה.
 תפקיד אוויטה משחקת והעם

 אך וצדקנית, חסודה אשה של
 מהססת היא אין הקלעים מאחורי

 ובאלימות. לחץ באמצעי לנהוג
 מגלמת פרון אוויטה תפקיר את

דאנוויי. פיי השחקנית

שישי יום
13.1

הקץ ערבי: סרט •
 מדבר 5.32( לייסורים
 לעיר מגיעה לילה ערבית).

 כל חסרת כשהיא הגדולה
 דירה שוכרת היא אמצעים.

שלושה מתגוררים שבו בבניין

היוונית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
 6.30(נעים אנו לנוער: תוכנית

אנגלית). מדבר — דקות 25

11.1.84 רביעי יום
3 ערוץ—6.

 לנוער סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25
 נושאים הכוללת באין, סקוט השחקן על־ידי המוגשת

 פרק בכל ובעבודה. במוסיקה, בספורט, ומגוונים רבים
 חריגים מאורעות מיוחדים, בענפי־ספורט אלופים מוצגים

 המניע לאנשים. שאירעו ועל־אנושיות מוזרות ותופעות
 והסקרנות כוח״ההתמדה הוא האלה התופעות בכל

האדם. את המלווים
דקות 50—6 ערוץ—9.10(ריילי :ריגול •
 שנושאה חדשה, סידרת־ריגול אנגלית). מדבר —
 שאת ריילי, סידני המרגלים, מגדולי אחד של סיפורו הוא

 אחרי מדור יותר להחיות הבריטים ניסו דמותו על האגדה
 נגד במאבק ז׳רז׳ינסקי. הנגדי הסוכן על-ידי מותו,

 אירופה של הזוהרות מחצרותיה הסיפור עובר הבולשביזם
הקרמלץ. חומות בין אל

12.1.84 חמישי יום
 — 5.30(הסיפורים צריף! לילדים: תוכנית •

 סידרת ערבית). מדבר — דקות 25 — 3 ערוץ
 הירדנית, הטלוויזיה של בהפקה לילדים תוכניות

 בעל סיפור מסופר תוכנית בכל בובות. חמש הן שמגישיה
 הצופים מתבקשים הסיפור סמך ועל ומוסר־השכל, תוכן

 אותו ולשלוח עניין באותו חיבור לכתוב הצעירים
פרס. יינתן ביותר הטוב החיבור לכותב למערכת.

 — 9.10( בית־חולים דרמאתית: סידרה •
 סידרת אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 - אליג׳רס בסנט המתרחשת שעה, בת רפואית דראמה

 צוותים בהכשרת העוסק בבוסטון, ותיק בית־חולים
 המאפיינים את מציגה ושידרה חדשים. רפואיים

 ושאר אחיות רופאים, של בדמויותיהם ההומוריסטיים
 ואחריותם מחוייבותם משפיעה ואיר הרפואי, הצוות אנשי

הפרטיים. חייהם על המיקצועית

13.1.84 ששי יום
2.30( מיקרי-חרום לילדים: סידרה •

 — דקות 25 — הערוצים בשני — בצהרים
 צוות במרמה אשר אמריקאית סידרה אנגלית). מדבר

 על הוא הדגש עזרה. קריאת לכל הנעה מכבי-אש,
ובדליקות. באיתני-הטבע מאבקים

6 ערוץ—8.30(הכתר מישםט:מישפטי •
 אנגלית סידרה מדבר.אנגלית). — דקות 90 —

 או ,20ה־ במאה באנגליה מפורסמים מישפטים המשחזרת
 למיקרים מאוד הקרובים אך הדימיון פרי מישפטים
מוצג אפיזודה כל של בתחילתה במציאות. התרחשו

 בתורו אחד כל מוזמנים והנאשמים העדים כתב״אישום,
 העדויות בתום רב. בקשב נשמעת ועדותם הדוכן, אל

 המושבעים יוצאים והקטיגור הסניגור של והסיכומים
 את בית־המישפט לאולם שובם עם ומודיעים להתייעצות,

 של במיקרה הנאשם. את לזכות או להרשיע אם החלטתם:
השופט. על־ידי הדין גזר נקבע הרשעה

14.1.84 שבת יזם
3 ערוץ — 5.45(סאק-מן מצוייר: סרט •
 אנימציה, סידרת אנגלית). מדבר — דקות 25 —

 הטלוויזיה מישחק שנחל הגדולה ההצלחה אחרי שהופקה
 פאק מצליח בסידרה גם למישחק, בדומה זה. שם הנושא

 בעזרת — אותו לחסל הרוצים השדים על לגבור מן
זולל. שהוא וגלולות-הכוח הרבה עורמתו

15.1.84 ראשון יום
 — 3 ערוץ—6.30(הקירקס עולם קירקם: •
 לגדולים בידור אנגלית). מדבר — דקות 50

 לוליינים, כלשהי. שפה ידיעת מצריו שאינו ולקטנים,
לו. ומחוצה הקירקם בתור — וליצנים מאלפי־חיות

6 ערוץ 8.30(ביקורי־בית קומית: סידרה •
 קומית סידרה אנגלית.) מדבר — דקות 25 —

 בץ נוצרים קירבה יחסי בית־חולים. רקע על המתרחשת
 לץ אנדרסון(השחקנית אן האדמיניסטרטיבית, המנהלת

 ויץ (השחקן מיכאלס צ׳רלי המנתח ובץ רדגרייב),
רוג׳רס).

16.1.84 שני יום
 — 3 ערוץ —10.20( 84 קולנוע קולנוע: •
 תוכניות סידרת ערבית). מדבר — דקות 45

 ובמיזרח, במערב חדשים סרטים הסוקרת עצמית. בהפקה
 בימאים של עבודתם ודרו סיגנונם אחרי ועוקבת

 מץ, בקולנוע, האשה כגון שונים, לנושאים והתייחסותם
וכו', אלימית

17.1.84 שלישי יזם
6 ערוץ —10.15(השבוע מחזה דראמה: •

 הטלוויזיה אנגלית). מדבר — דקות 50 —
 ממיטב מחזה זו בשעה שבוע מדי מגישה הירדנית
 לרוב מעולים, שחקנים בהשתתפות הבריטית, המחזאות

 הטלוויזיה לצופי גם המוכר הכורסה, מתיאטרון
הישראלית.

 — 3 ערוץ —10.20(חופשי ערב בידור: •
 אמנים ערבית). ומזמר מדבר — דקות 40

 סקצ׳ים שירים, מגישים ארצות־ערב מכל ידועים ואמניות
הצופים. להנאת ובדיחות,

 יוצאים שותפיה בעוד הטלפון,
 נישארת רופר גברת גם לאוכל.
 יוצא שבעלה אחרי בודדה,
 שתי חוף־הים. על בהפגנה לחזות
מקופחות. חשות הנשים

 10.30( לעניץ צוות •
 ארבעת אנגלית). מדבר—

 בעלי גיבורים ההרפתקנים,
 שלחמו בלתי־רגיל אומץ־לב
 מציעים בווייטנאם, בצוותא

 לכל שירותי־חרב-להשכיר
במחיה. המרבה

הפון• במבט סאטירה: •

ב׳) המיגדלור(חלק אל וגארד: בקסטר ברטיש,
10.30 שעה ראשון, יום

 ומזמר מדבר 11.15(
 האחרון הפרק באנגלית).

 המביאה הבריטית, בסידרה
 האסור מהסוג סאטירה קטעי

היש הטלוויזיה על להפקה
ראלית.

ראשון יום
15.1

ספי בידורית: סידרה •
— 8:15( האהבה נת

 חייו בפרק אנגלית). מדבר
ממ סמית ברל של הסודיים

 בים הבנאלי המסע את שיכים
 בסידרה המרתק הדבר הקאריבי.

שונים. מנמלים הצילומים הוא
 מצפון אסירי תיעוד: •

 אנגלית). מדבר — 9.40(
 מתואר שמיקרהו המצפון אסיר
 — בחיר ויליאם הוא זה בפרק

 בידי שעונה צ׳ילי לוחם-חופש
 הרודן של מישטרו אנשי

פינושה.
המיגדלור אל דראמה: •

 — 10.30( ב׳ חלק —
 שני פרק אנגלית). מדבר
 סיפרה על המבוסס ואחרון,
 הבריטית המחברת של הנודע

וולף. וירג׳יניה

16.1
האש עמוד תיעוד: •
 — 08.05(חוזר שידור —

 שלישי פרק עברית). מדבר
 תחת הציונות, על בסידרה
 איכה? ישראל עם הכותרת

לוסין. יגאל ומחבר: עורך
 מישהו קומית: סידרה •

 מדבר — 9.30(בד מטפל
 מפרקי אחד עוד אנגלית).

 שם זו. אינפנטילונים סידרת
הגורל. יד הפרק:

11.00( זרים מותחן: •
 בפרק אנגלית). מדבר —

 עצמם מוצאים ענוגה מלכודת
 של המיוחדת היחידה קציני שני

 ווי־ בולמן הסקוטלאנד-יארד,
 מול פנים אל פנים עומדים ליס,

 כשהם כפול־קנה, רובה־ציד
 ג׳ורג׳יאני, אחוזה לבית פורצים
 במיסגרת ראיות אחר בחיפוש
 במימשל שחיתות חקירת

המקומי.

שלישי יום
17.1

 נוסטאלגית: סידרה •
 —10.10(מילחמה רוחות
 16 פרק אנגלית). מדבר
 והמתארכת, המייגעת בסיררה

 על קיצ׳י באורח המספרת
 כפי השנייה, העולם מילחמת

 המחבר של בעיניו השתקפה שזו
ווק. הרמן אמריקאי היהודי
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