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25.1
 המוסיקה קול רדיו: •
האופרה בימת מעל —

 קללת בתוכנית ).8.30(
מיכ בעריכת לברליוז, פאוסט

ה של הוא הביצוע אוהד. אל
 בניצוח שיקגו, של פילהרמונית

 ובהשתתפות שולטי גיאורג
 שטאדה פון פרדריקה הזמרים

ואן־דאם. וחוזה

27.1
ערבי סרט טלוויזיה: •
5.32(לנשים נחמה אין —
 ראוויה ערבית). מדבר —
 בבית בתה עם החיה גרושה היא

 מקפחים הוריה כאשר הוריה.
 חשה היא בתאונת־דרכים חייהם

 חיים לחיות שעתה שהגיעה
מגלה היא מהרה עד עצמאיים.

 בולמן הבלשים נקלעים פק
הבינ היחידה אנשי ווילס,

 סקוטלנר־יארד, של עירונית
 בינלאומית שוטרים לוועידת
עירוני. בטירור העוסקת

החבובות גריי:
8.02 שעה שלישי, יום

 על המייגעת בסידרה (סוף־סוף)
 בכיכובו השניה, העולם מילחמת

 מיצ׳אם. רוברט של
 — מוסיקה טלוויזיה: •

 11.00( הורביץ ולאדימיר
קונ אנגלית). קריינות —
 ולאדימיר הפסנתרן של צרט

 של יצירות המגיש הורוביץ
ורחמנינוף. שומן שופן,

ססילים ולואים: פוסטר
10.05 שעה רביעי יום

 קולנוע סרט טלוויזיה: •
 — 10.05( כפילים —

הפק סיפור אנגלית). מדבר
 המתרכז סרט־קולנוע, של תו

 שחקנים של בעבודתם בעיקר
בהפ מועסקים כפילים כפילים.

 בסצינות לשחק כדי הזאת קה
ה השחקנים תחת המסוכנות,

 הראשי התפקיד גם ראשיים.
 שחקן־כפיל, של הוא בסרט

 את למלא כדי להפקה המצטרף
 שחקן־ הוא אף אחיו, אחיו. מקום
 קודם אחדים ימים נהרג כפיל,

הסרט. בהפקת לכן

 מככבת: פשוט. אינו שהדבר
חאממה. פאתן
קול סרט טלוויזיה: •
 רעבים הנשרים — נוע

אנג מדבר — 10.15(
 איסטווד) (קלינט הוגן לית).
 ומלוכלר בלתי־מגולח כחוש,
 דרו מטכסס רכיבה של מימים

מידי אשה מציל צפון־מכסיקו,

31.1
 — בידור טלוויזיה: •

 את מארחות החבובות
 מדבר — 8.02(גריי ג׳ואל

 הסרט כוכב אנגלית). ומזמר
החבובות. אצל מככב קאברט

 — סידרה טלוויזיה: •
 —10.10(מילחמה רוחות
אחרון פרק אנגלית). מדבר

26.1
המוסיקה קול רדיו: •
 אמן במחיצת שעה —

מוק התוכנית ).12.00(דגול
 פיודור הנודע לזמר־הבס דשת

שליאפין.
טבע סרט טלוויזיה: •
 מתחת יאלוסטון פארק —

 מדבר — 8.30( לאפם
 מסידרת אחד עוד אנגלית).

 בהפקת בטבע, חיים הסרטים
 את מתאר זה סרט בי־בי־סי.

 כשהוא בחורף, יאלוסטון פארק
בפעי מלא אך למטיילים סגור
בעלי־חיים. לות
 — מותחן טלוויזיה: •
10.10(ריילי מרגלים רב
 הראשון אנגלית). מדבר —

 של פרקים 12 בת בסידרה
 ה־ וריגול. הרפתקות סיפורי
 סיפור־חייו על מבוססת סידרה

 סידני הבריטי רב״המרגלים של
 זיגמונד המקורי: ריילי(ששמו

 1874ב־ נולד ריילי בלום).
 מולדתו את עזב 1895ב־ ברוסיה.
 לבראזיל. הגיע לא־דרך ובדרך
 הגיע מכן לאחר שנים ארבע

ה לשירות והתגייס ללונדון
 בהיותו מעלליו הבריטי. חשאי
 חסויים היו הוד־מלכותו סוכן

 ומשנת־ שנה, שישים כמעט
 לכל מעל היה ברור פרסמו,

 סוכני־הריגול בכל הגדול שהוא
 הנועזות בפעולותיו הזמנים. בכל

 ממהלכיה מעט לא על השפיע
 מילחמת־העולם־הראשונה. של

 הוא המילחמה לפרוץ קודם
 את מגרמניה להוציא הצליח
 שלה, תוכניות־החימוש סודות

פע התגייס המילחמה ובמהלך
גרמניה. לצבא בדוי בשם מיים

רעבים הנשרים מקליין:
10.15 שעה שישי, יום

מומלצות תוכניות
25.1.84 רביעי יזם
 25 — 3 ערוץ — 6.05(הדרדסים לילדים: •

 הקטנים הייצורים ערבית). מדבר — דקות
 לב את שכבשו במעבה־היער, החיים וטובי־הלב העליזים
 הטלוויזיה מסכי אל גם הגיעו העולם, בכל הילדים

 שבוע מדי הדרדסים סידרת את עתה המקרינה הירדנית,
זו. בשעה
 ערוץ — 9.40(עמאן לילות בידור: •

ערבית). ומזמר מדבר — דקות 25 —3
 הירדנית, הטלוויזיה בהפקת חדשה תוכנית־בידור

 שחקנים בביצוע וחיקויים, שירים מערכונים, הכוללת
ומצרים. לבנוניים ירדניים,

26.1.84 חמישי יום
 ערוץ—־5.30(באהבה מצרפת בידור: •

 השונסון לאוהבי צרפתית). מזמר ־ דקות 90 — 6
 תוכנית־בידור הלילי: והבידור שירי-העם הצרפתי,
הצרפתית. הטלוויזיה של יוקרתית

 — 8.55(אלפיים שנות לקראת תיעוד: •
 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 15 — 6 ערוץ

 על המחר עולם את בוורוד המתארת קצרה, דוקומנטרית
והישגיו. המצאותיו שיכלוליו,

 להימשך חייבת ההצגה תיאטרון: •
 הצגת־ ערבית). מדבר — 3 עתץ — 9.40(

 לטלוויזיה המצולמת לרוב, קומית מצרית, תיאטרון
ערבית. ליודעי מהנה בידור קהל. לפני הופעה בשעת

27.1.84 ששי יום
 — 1.35(הנסתרת המצלמה שעשועון: •

2—הערוצים שני אנגלית). מדבר — דקות 5
 על הבנויה פופולארית, אמריקאית טלוויזיה סידרת

 בעוברי־אורח מהתלים ומצחיקות: מפתיעות סיטואציות
 מיסכנים של תמימותם את מנצלים וחלשים, זקנים

 לפני מוגשת התוכנית לזולת. לעזור לפעמים ונכונותם
ג׳ורג׳. ופילים פנט אלן הצמד על־ידי באולפן, קהל

— 3 ערוץ — 6.30(שורשים דראמה: •
 של חוזר שידור אנגלית). מדבר — דקות 50

 מסכינו. על זמלמה לפני שהוקרנה המפורסמת, הסידרה
 בארצות־הברית, השחורים תולדות את מספרת הסידרה

אלה. ימינו וער מאפריקה הראשונים העבדים הובאו מאז

הירחית בטלוויזיה
28.1.84 שבת יום

6 ערוץ — 7.20(מעשי־קסמים בידור: •
 לאוהבי צרפתית). מדבר — דקות 10 —

 צרפתיים קוסמים המביאה תוכנית הוקוס־פוקוס.
 מעשי־כשפים נדהמים צופים לפני המציגים מפורסמים,

התפעלות. מעוררי
6 ערוץ — 9.00(כוח של דיוקן תיעוד: •

אמ סידרה אנגלית). — מדבר דקות 30 —
 כתבי של מעמיק ותחקיר מידע על המבוססת ריקאית

 אחרי מפרקיה פרק בכל העוקבת ניו־יורק־טיימס,
 מאורעות הפרטיים, חייו — מפורסם מנהיג או מדינאי

 אישיותו, והחלטותיו, מעשיו על שהשפיעו וגורמים
ארצו. של ההיסטוריה בעיצוב שלקח והחלק

29.1.84 ראשון יום
— 3 ערוץ — 6.30(הקירקם עולם בידור:

 לכל מעולה בידור אנגלית). מדבר — דקות 50
 של שעה כלשהי. שפה בידיעת צורך ללא המישפחה,

 וכל ליצנים ונמרים, אריות מאלפי לוליינים, עם קירקס
השאר.

30.1.84 שגי יום
 ערוץ — 6.30(רוג׳רם בק בדיוני: מדע •

 הרפתקות־ אנגלית). מדבר — דקות 50 — 3
 גיל (השחקן רוג׳רס בק בשם אסטרונאוט של החלל

 תקלה בשל .1984 בשנת בחלל למסע הנשלח ג׳יררד),
 אל מגיע והוא שנה, 500 מסעו נמשך במנגנון־ההפעלה,

.2484 בשנת אחרים לכת כוכבי־
 ערוץ—9.10(סין חומות בתוך תיעוד: •

 סידרה אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6
כיום. העממית בסין המתרחש על מרתקת דוקומנטרית

31.1.84 שלישי יום
 — 7.10( בספורט השבוע ספורט: •
 סקירה ערבית). מדבר — דקות 50 — 3 ערוץ

 כדורגל בעיקר חשובים, ספורט אירועי של שבועית
ובאירופה. בירדן

— 10.15( השבוע מחזה תיאטרון: •
אנגלית). מדבר — דקות 50 — 6 ערוץ

 תיאטרון מחזה בביתך. הערב מתארת האנגלי התיאטרון
קהל. לפני הצגתו בשעת לטלוויזיה שצולם

חמישי יום

 בדירה שלושה — מית
 מדבר — 8.30( אחת

וה קריסי הפרק אנגלית).
 כמעט קריסי כיצד מתאר גורו

 גורו, של לפיתויו קורבן נופלת
כספה. את האחרון ברגע ומצילה

 — מותחן טלוויזיה: •
 — 10.30( לעניין צוות

 שפן הפרק אנגלית). מדבר
 חניבעל את מוליך בלאס־וגאס

 על במירמה לגבור וחבורתו
 בעיר־ המאורגן הפשע מנהיג

 הקשורה בהרפתקה ההימורים,
למתימ פרופסור של בחטיפתו

טיקה•
 קו- סידרה טלוויזיה: •

 כן, — מית־סאטירית
 — 11.15( השר אדוני
האת בפרק אנגלית). מדבר

 והעימותים התככים המשך - גר
מנכ׳׳לו. ובין השר בין הסאטירים

ראשון יום
29.1

קט פרטים טלוויזיה: •
 9.40(חוזר שידור — נים
 סירטו עברית). מדבר —
 גולדשטיין, אורי הכתב של

 שבו לטלתרום, במיוחד שהוכן
 ילדים של עולמם את מתאר הוא

פגועי־מוחין.
 — ביתר טלוויזיה: •
 ומקול קול שנות 100

 ומדבר מזמר — 10.30(
 זמר כוכבי 19 אנגלית).
 של שיחזור מביאים בינלאומיים

וצליל. בידור שנות מאה

י1ש יום
30.1

 — מותחן טלוויזיה: •
 מדבר —10.50( זרים

מפוק־ תענוג בפרק אנגלית).

שיש■ יוםרביע■ □1׳

 המתכוננים שיכורים שלושה
 הוא ראשון במבט אותה. לאנוס

 כשהוא שני, במבט אך מתפעל,
 שבה הנזירה גלימת את רואה
 ואת מערומיה את מסתירה היא

 הוא — לצווארה התלוי הצלב
 האחות עיניו. למראה מאמין אינו
 מגלה, מקליין) (שירלי שרה

 לגייס במשימה נמצאת -שהיא
 המורדים עבור כספים

 את לתפוס המנסים המכסיקאנים
הצרפתים. מידי השילטון

ת ב ש
28.1

 המוסיקה קול רדד: •
 יקרים רגעים סלאף, —

 המישפחתי מהאלבום
 בסידרה שני חלק ).12.00(

 נפתלי של סיפרו על המבוססת
דל. יבין
קו־ סידרה טלוויזיה: •

מועדפות תוכניות

שי יום שלי
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