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לאן? אמריקה טלוויזיה:
10.05 שעה רביעי, יום

סרט טלוויזיה: •
 לאן? אמריקה — קולנוע

אנ מדבר — 10.05(
הקול הסאטירות אחת גלית).
והאר ביותר הנהררות נועיות

 הוליווד אמריקה, על ביותר סיות
 מתמקד הסרט בה. החיים וערכי

 על באמריקה, הקבורה בעיסקי
 שבהם. והמגוחך הסארקסטי הצד

 של בתלאותיו נפתח הסרט
 להיקלט המנסה צעיר, בריטי

 כל ועל ההוליוודי, במימסד
 בפניהם, ניצב שהוא הקשיים

 את לקבורה להביא נאלץ כאשר
 הוליוודי תסריטאי שהוא דודו,

 סיפרו על מבוסס הסרט מכובד.
 ואו אוולין הבריטי הסופר של

 ואו, מאת אחר רומן האהוב.
 כשנה לפני הוקרן ימים חמדת

 את הישראלית. בטלוויזיה
 של לסיפרו הקולנועי העיבוד

 והתסריטאי הסופר עשה ואו,
 מי סאותרן, טארי האמריקאי

ד את שעשה  סטריינגילאב ד
קנדי. ואת

 ברליוז, של יצירות ).7.07(
 שופן, הנדל, היידן, אובר,

 אלבן־ברג, שוברט צ׳ימברוזה,
 ואחרים. בטהובן ויואלדי,

ערבי סרט טלוויזיה: •
5.32( תחילה בכוונה —
 מחמוד ערבית). מדבר —

בהיותו העיר, אל מהכפר עובר

19.1
המוסיקה קול רדיו: •

 ).4.30(באולפן אמנים —
 סטראווינס־ של יצירות בתוכנית

 קייג׳ ג׳ון ליסט, פרנץ קי,
ביטהובן. ואן ולודוויג

טבע סרט טלוויזיה: •
 שועלים אחר מעקב —

 אנגלית). מדבר — 8.30(
 הבי־ בהפקת טבע סרט עוד

 תשעה של מעקב ובו בי־סי,
 מישפחת של חייה אחר חודשים

 עירוני. באיזור החיים שועלים,
אטנבורו. דיוויד מנחה הסרט את

 סידרה — טלוויזיה •
10.10( פרון אוויטה —־

 פרק אנגלית). מדבר —
 על מסופר שבו בסידרה, אחרון

 כדי בסרטן. הלוקה פרון אוויטה
 בסיפרי שמה את להנציח

 מבעלה תובעת היא ההיסטוריה,
 סגן למישרת אותה שימנה חואן,
 שיריביה אלא ארגנטינה. נשיא

 לוותר אותה מאלצים לתפקיד
 מתה פרון אוויטה הדרישה. על

.33 בגיל
 — מלל — טלוויזיה •

— 10.50( בגו דברים

אחורי רחוב והייווארד גאווין טלוויזיה:
10.15 שעה שישי, יום

 אשה עם רומן לו היה בכפר
 בת וילדה לו שהרתה נשואה

 מגלה בעלה כך. על שידע מבלי
 מאוחר שנים עשר הפרשה את

 לעיר, הילדה עם ומגיע יותר
 חוקר התובע, מחמוד בעוד

 עברו את לו שמזכירה פרשה
 מנוח. לו נותנת ואינה
סרט טלוויזיה: •

 אחורי רחוב — קולנוע
אנ מדבר — 10.15(

 השניה מילחמת-העולם גלית).
 סקסון פול וקפטן הסתיימה

 הביתה השב גאווין) (ג׳והן
 בלינקולן, מקורקע לשיקאגו,
 סמית ריי עובדת שם נבראסקה,

 כמלצרית היווארד) (סוזן
בנמל־התעופה.

הירדנית בטלוויזיה מומלצות תוכניות
18.1.84 רביעי יום
3 ערוץ — 6.30(מקרוני לילדים: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 —
 בחוויות המתנסים בית־ספר, תלמידי קבוצת בהשתתפות
 חיים צורות הכרת שמטרתם מעניינות, והרפתקות

שונים. למיקצועות והתוודעות מגוונות
 — 8.30( בית ביקורי קומית: סידרה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ
 מן צחוק ועושה קטן, בבית־חולים המתרחשת קומית

 נוצרים לכך נוסף ובנפרד. ביחד והחולים, הרופאים
 אנדרסון אן האדמיניסטרטיבית המנהלת בין יחסי־קירבה

רוג׳רס). (ודן מיכאלס צ׳רלי המנתח ובין רדגרייב) (לין
19.1.84 חמישי יום
— 3 ערוץ — 7.00(וזבה חשוב חידון: •

 חידונים של שעה ערבית). מדבר — דקות 60
 ריפעת הפופולארי: המגיש של בהנחייתו ושעשועונים

 פרסים לזוכים ומזל. ידע של שילוב על המבוססים שאהין,
לאירופה. כרטיסי־טיסה כולל יקרי־ערך,

— 6 ערוץ — 8.30(בנסון קומית: סידרה •
אנגלית). מדבר — דקות 25

שי יום 20.1.84 שי
 שני —12.15(ההתחלה מן טבע: סידרת •

אנגלית). מדבר — דקות 25 — הערוצים
 פעולות הניסוי, דרך על לילדים, המסבירה מדעית סידרה
 וכדומה. כוח־משיכה אוויר, לחץ אנרגיה, כגון: בטבע
ניסויים. בעריכת כמנחה ברובוט הסתייעו הסידרה מפיקי
 — 4.15(המרוצים אביר מתח: סידרת •
 אנגלית). מדבר—דקות 50—הערוצים שני

 משוכללת מכונית עומדת שבמרכזה חדשה סידרת־מתח
 באופן ולפעול לחשוב המסוגלת ויוצאת־דופז, מאור

 אמיץ ואביר זו מכונית בין בשיתוף־פעולה עצמאי.
בפושעים למילחמה לצאת מצליחים הם כנהגה, המשמש

10.15(סטיל רימינגטון בלשית: סידרה •
 אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ —

 (סטפני הולט לורה בשם פרטית חוקרת על סידרה
 והחוששת עצמאי, מישרד־חקירות דמנהלת זימבליק),

 לשם אשה. היותה בשל פוטנציאליים לקוחות מאובדן
 מנהל של בידיונית דמות ממציאה היא מישרדה קידום
 עד כשורה מתנהל הכול ואכן סטיל, רימינגטון בשם

מתגלה. שהתרמית

21.1.84 שבת יום
 — 6.30( מישפחה עלילתית: סידרה •

אנגלית). מדבר — דקות 50 — 3 ערוץ
 בפרברי הגרה הבינוני המעמד מן אמריקאית מישפחה

 20ה־ בת הבכורה הבת ילדים: שלושה ולה לוס־אנג׳לס,
 כעוזר־צלם עובד 18ה־ בן הנאה הבן גרושה, — פלוס

 .12ה־ בת והפיקחית השובבה והאחות נערות, עם ומתיידד
 קריסטי פרנק, גרי ברודריק, ג׳ימס הראשיים: בתפקידים

בקסטר־ברני. ומרדית מקגיקול
22.1.84 ראשזז יום

ץ—5.15(מצויירים: סרטים לילדים: • רו  ע
 סרטים מיבחר אנגלית). מדבר — דקות 20 — 3

 של להנאתם ארצות־הברית מתוצרת חדשים מצויירים
וגדולים. קטנים
 8.30(אחת בדירה שלושה קומית: סידרה •
 אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ —
 נערות שתי של קורותיהם על המספרת בסידרה נוסף פרק

 ריטר) (ג׳ון לדירה ושותפן סאמרס) וסוזן דויט (ג׳ויס
 שכניהם כאשר ומביכים, קומיים למצבים הנקלעים

שמרן. זוג אלא אינם דירתם ובעלי
23.1.84 שני יום
 — 10.15(ואשתו הארט מתח: סידרת •

 אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ
 פאורס וסטפני וגנר רוברט עם משעשעת סידרת״מתח
 ועשיר יפה זוג הינם הסידרה גבורי הראשיים. בתפקידים

 חוש לו יש ועסקיו עיסוקיו לצד אשר הסילון', מ״חוג
 אשר ושוד, רצח תעלומות לפתור ומצליח נדיר, בלשי

לפענח. מצליחה אינה המישטרה
שי יום 24.1.84 שלי
 — 8.30( מילר ברני בלשית: קומדיה •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 25 — 6 ערוץ
 הנתקל ניריודק, ממישטרת ומשופם גבוה בלש על

 גנבים, — החברה משולי בטיפוסים עבודתו במיסגרת
 לינדן, הל משתתפים: תימהוניים. ואנשים סמים צרכני
סו. וג׳ק גלאס רוו גיל, מקס

 30 — 3 ערוץ — 9.30(זרקור פולקלור: •
 ומינהגינצ חיים סיגנונות ערבית). מדבר — דקות
 והחברה, הפרט של בחייו אירועים ושאר חתונה טיקסי
ובעיר. בכפר

1. 21
 — ב׳ רשת רדיו: •

 ריבקה עם פתוח אולפן
 תוכנית ).11.05( מיכאלי

 ריבקה בהנחיית, וראיונות, בידור
 בדרנים, המרואיינים בין מיכאלי,

התר מעולם ודמויות עיתונאים
בות.

 — ב׳ רשת רדיו: •
 — 2.10(ושערים שירים
 תוכנית עיברית). מדבר
 הכדורגל, ממיגרשי חיה שידור

 מבט מישדרי את ההופכת
למיו בטלוויזיה, בערב ספורט

תר.
 — בידור טלוויזיה: •

 8.30(אחת בדירה שלושה
בפרק אנגלית). מדבר —

 פני ג׳ק מעמיד כפולה פגישה
 שקבע פגישה לבטל כדי חולה,

 מכין הוא בזמן ובו לינדה, עם
 שהזמין אחרת, לבחורה ארוחה
.לדירה.
 — מותחן טלוויזיה: •
 — 10.30( לעניין צוות

אסי בפרק אנגלית). מדבר
המוב החבורה מיקצוענים רים
 יוצאים חניבעל ובראשה חרת

 שבו מבית־הכלא, אסיר לחלץ
 האסירים את הסוהרים מאלצים
מוות. עד באלה אלה להיאבק

 אדוני כן, טלוויזיה: •
 מדבר — 11.15( השר

 הקומית הסידרה אנגלית).
 ממשיכה והיא למירקע, שבה

 בץ הכוחות, במאבק לטפל
 ובץ הבריטית בממשלה השרים

הבכירה. הפקידות

ראשון יום
22.1

תעודרמה טלוויזיה: •

 — 9.40(מצפון אסירי —
 על הפעם אנגלית). מדבר

 מנדלה, נלסון מנהיג־החופש
בדרום־אפריקה. הכלוא
 — דראמה טלוויזיה: •

 — 10.30( שלשלאות
דרמ הפקה אנגלית). מדבר

הבי־בי־סי. של טית

•1ש יום
23.1

 — תיעוד טלוויזיה: •
 — 8.02( האש עמוד
ה הפרק עיברית). מדבר
 הוא העמק הכותרת תחת רביעי
לוסין. יגאל בהפקת חלום,
 — מותחן טלוויזיה: •
 מדבר — 11.00( זרים

 מזדקן גבר בפרק אנגלית).
 אחרי ושותפיו בולמן רודפים

ומסוכן. בינלאומי שכיר רוצח

שליש• יום
24.1

 — בידור טלוויזיה: •
 8.02( מארחות החבובות

 אנגלית). ומזמר מדבר —
 השחקנית היא התוכנית אורחת
 הסידרה כוכבת הארפר, ואלרי
רודה.
 רוחות טלוויזיה: •

 מדבר —10.10(מילחמה
 של 17ה־ הפרק אנגלית).

 רב־מכר על המבוססת הסידרה
 מככב בסידרה ווק, הרמן מאת

מיצ׳אם. רוברט
 — תיעוד טלוויזיה: •
 מדבר — 11.00( דיוקן

 עם פגישה ויידיש). עיברית
 בירשטיין, יוסל היידיש סופר

 באחרונה תורגמו מספריו שכמה
רבה. להצלחה וזכו לעיברית,

מועדפות תוכניות
רביעי יום

18.1
 המוסיקה קול רדיו: •
 ול־ לבאלטים מוסיקה —

מו בתוכנית ).1.05( מחזות
 ורי־ אופנבך מסאז׳ה, של סיקה

מסקי־קורסקוב.
 — בידור טלוויזיה: •

עב מזמר 8.15( פוס עד
התוכ אורח ואנגלית). רית
 חנוך. שלום הזמר הוא נית

 ישנים שירים ישולבו בראיון
שלו. וחדשים

 בין שיחה עברית). מדבר
 צבי ופרופסור שביט יעקוב

 לתולדות הקתדרה ראש אנקורי,
 באוניברסיטת וסאלוניקי יוון

 לתולדות ומומחה תל־אביב,
 אנקורי בימי־הביניים. היהודים

 הפיצול תולדות על מספר
ול,ספרדים׳. ל,אשכנזים׳ היהודי

שי יום שי
20.1

 המוסיקה קול רדיו: •
בוקר של קונצרט —

חחיש יום
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